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O PORQUE DA IMAGEM

 A foto que ilustra a presente revista é muito significativa, pois estampa um importante 
momento da história da educação nacional, qual seja, a instituição das Escolas Normais e 
Modelos instaladas nos diferentes Estados do Brasil. Especificamente, a ilustração da capa 
data da segunda década do século XX,  tendo como pano de fundo a cidade Cuiabá. 
Em primeiro plano, a Praça da República, ornamentada com as alunas da primeira Esco-
la Normal da Capital de Mato Grosso, possivelmente em evento cívico, tendo ao fundo 
a primeira Igreja Matriz da cidade, em estilo barroco, infelizmente demolida em 1968. Do 
lado esquerdo, o Palácio da Instrução, edifício que originalmente abrigou a Escola Normal 
e o Liceu Cuiabano, instalados na parte superior, sendo que na inferior a Escola Modelo, 
local onde as normalistas reproduziam, na prática, os conteúdos teóricos que compu-
nham o currículo de formação de professores. A fotografia pertence ao Arquivo da Casa 
Barão de Melgaço, acervo Família Rodrigues.

Elizabeth Madureira Siqueira
Doutora em História da Educação/IE – UFMT e Mestre em História/USP. Membro do Grupo de Pesquisa 
Educação e Memória (GEM/PPGE-UFMT), do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso (IHGMT) e da 
Academia Mato-Grossense de Letras (AML).

(Arquivo Casa Barão de Melgaço-acervo da Família Rodrigues)
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EDITORIAL
 A Revista Eletrônica Documento/Monumento, promovida pelo Nú-
cleo de Documentação e Informação Histórica Regional - NDIHR, da 
Universidade Federal de Mato Grosso, em sua edição – Volume 15, n. 1 – 
Setembro de 2015 – apresenta em sua edição especial o “Dossiê”: História 
da Educação: horizontes de pesquisa - cujo objetivo é dar visibilidade aos 
diferentes caminhos de pesquisa no campo da História da Educação na 
atualidade, que sob a organização de Alexandra Lima da Silva e Nileide 
Souza Dourado, reúne artigos e resenhas de pesquisadores de diferentes 
instituições de pesquisa e ensino do Brasil e do exterior. Em HISTÓRIA 
E HISTORIOGRAFIA DA EDUCAÇÃO NA AMÉRICA PORTU-
GUESA – A CAPITANIA DE MINAS GERAIS, Thais Nívia de Lima 
e Fonseca analisa a produção historiográfica sobre a história da educação 
na América portuguesa, especialmente sobre a Capitania de Minas Gerais. 
Por sua vez, Nileide Souza Dourado, em artigo intitulado O ENSINO RÉ-
GIO NA CAPITANIA DE MATO GROSSO (XVIII – XIX), apresenta 
uma reflexão sobre as particularidades da politica pombalina e seus vários 
desdobramentos, bem como seus impactos, especialmente, no que tange 
à reforma educacional que propõe a criação da escola pública em todo o 
reino português e sua execução nas localidades brasileiras, incluindo as 
de Mato Grosso, durante a segunda metade do século XVIII e inicios do 
XIX. No artigo intitulado DA ORIGEM NA ITÁLIA À EXPANSÃO 
PARA O BRASIL: A CONSTITUIÇÃO DA CONGREGAÇÃO DAS 
IRMÃS PASSIONISTAS – OS PERSONAGENS E SUA HISTÓRIA, 
Mara Francieli Motin e Evelyn de Almeida Orlando analisam o processo 
de instalação da ordem das Irmãs Passionistas, da Itália à região de Co-
lombo, no sul do Brasil. Refletir sobre representações, práticas e propostas 
de educação e escolarização de “pobres” e negros, utilizando como fontes 
impressos que circularam na cidade do Rio de Janeiro, na segunda metade 
do século XIX, é o horizonte do artigo EDUCAR OS POBRES E OS 
NEGROS: REPRESENTAÇÕES, PRÁTICAS E PROPOSTAS DE 
EDUCAÇÃO NA IMPRENSA PERIÓDICA NA CIDADE DO RIO 
DE JANEIRO (1870-1889), das autoras Alessandra Frota Martinez de 
Schueler e Giselle Baptista Teixeira. EDUCAÇÃO, MODERNIZAÇÃO 
E PRÁTICAS EDUCATIVAS NA CAPITAL DE MATO GROSSO 
(SÉC. XIX) é o título do artigo elaborado por Elizabeth Madureira Si-
queira, no qual a autora analisa o processo de modernização de Cuiabá e 
sua contribuição para a educação e instrução da população mais pobre, o 
que ensejou a instalação de diversas escolas públicas primárias destinadas 
a crianças em faixa etária escolar, assim como de duas fracassadas esco-
las noturnas, que visaram educar a população adulta. Justino Pereira de 
Magalhães e Arilson Aparecido Martins analisam história do Seminário 



Episcopal da Conceição (Cuiabá), instituição educativa religiosa, dando nota da forma 
como contribuiu para o desenvolvimento do ensino secundário e do significativo papel 
que desempenhou na formação da elite de Mato Grosso, no artigo intitulado O SEMI-
NÁRIO EPISCOPAL DA CONCEIÇÃO (Cuiabá) E AS ELITES MODERNAS DE 
MATO GROSSO. Nilce Vieira Campos Ferreira e Josemir Almeida Barros exploram 
como as ações republicanas alteraram a instrução pública, no período de 1889 a 1906, 
nos estados de Mato Grosso/MT e Minas Gerais/MG, em artigo intitulado INSTRUÇÃO 
PÚBLICA NO INÍCIO DA REPÚBLICA: MATO GROSSO E MINAS GERAIS NO 
FIM DO SÉCULO XIX E INICIO DO SÉCULO XX(1889-1906). No artigo intitula-
do AS LUZES DA INSTRUÇÃO: UMA VERSÃO DA HISTÓRIA CONTADA NOS 
ANNUÁRIOS DE MINAS GERAIS, as autoras Cíntia Borges de Almeida e Márcia Ca-
bral da Silva exploram os Annuários de Minas Geraes, periódico que traz um retrospecto 
da história de Minas Gerais e dos principais debates travados no cenário mineiro, dentre 
eles, educação, finanças, literatura, biographia, estatística, história, indicações, chrono-
logia. Em ANDANÇAS, PESQUISAS E APRENDIZAGENS: A VIAGEM DE UM 
EDUCADOR COMO HORIZONTE NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, a autora Ale-
xandra Lima da Silva segue os rastros e pegadas do intelectual brasileiro Rocha Pombo, 
a partir de uma viagem realizada ao norte do Brasil no ano de 1917. A autora procura 
indicar a viagem como importante exercício de pesquisa na formação do historiador em 
princípios do século XIX. Já o artigo CONGREGAÇÃO DOS MISSIONÁRIOS DE 
NOSSA SENHORA DA SALETTE: A REVISTA CATÓLICA “O MENSAGEIRO” 
(1917-1928) E OS DECRETOS DO CONCILIO PLENARIO DA AMÉRICA LA-
TINA, as autoras Letícia Aparecida Mazochi e Paula Leonardi discutem de que forma 
a Congregação dos Padres Missionários de Nossa Senhora da Salette atuou com as prá-
ticas de recordação, imitação e pregação no Brasil por meio de uma revista no começo 
do século XX. No texto O PROGRAMA SOCIAL DA REFORMA DO ENSINO DE 
FERNANDO DE AZEVEDO (Distrito Federal – 1927-1930), André Luiz Paulilo ex-
plora as iniciativas de assistência, higiene e educação vocacional da Diretoria Geral de 
Instrução Pública na cidade do Rio de Janeiro. O autor procurar dar ênfase ao modo como 
a revisão das finalidades sociais da escola, durante a reforma do ensino conduzida por 
Fernando de Azevedo na cidade do Rio de Janeiro, produziu condições para revisar as 
finalidades sociais da escola e ampliar as tarefas escolares à época. O texto escrito por Eli-
zabeth Figueiredo de Sá e Kênia Hilda Moreira, intitulado DESAFIOS DA PESQUISA 
COM LIVROS DIDÁTICOS EM MATO GROSSO (1930-1945) discute a pesquisa 
em história da educação com os livros didáticos como fonte/objeto de investigação, tendo 
como recorte espaço temporal o estado de Mato Grosso uno, durante a Era Vargas. Em 
O “ENSINO TIPICO RURAL”: CONTRIBUIÇÕES PARA A HISTORIOGRAFIA 
DA EDUCAÇÃO RURAL NO BRASIL, Rosa Fátima de Souza e Agnes Iara Domin-
gos Moraes problematizam a relevância do estudo das instituições de ensino típico ru-
ral, para o avanço do conhecimento histórico sobre o ruralismo pedagógico e sobre a 
educação primária rural no Brasil. Em artigo intitulado A CRIANÇA NA ESCOLA E 
A ESCOLA NA FAMÍLIA: DEBATES E AÇÕES EM TORNO DAS RELAÇÕES 



ENTRE ESPAÇO ESCOLAR E AMBIENTE FAMILIAR NA CIDADE DO RIO 
DE JANEIRO (ANOS 1930/1950), Ana Maria Bandeira de Mello Magaldi reflete so-
bre representações que foram produzidas e práticas que foram encaminhadas em torno 
das relações entre família e escola, no cenário educacional da cidade do Rio de Janeiro, 
entre as décadas de 1930 e 1950. Com o artigo COMO UM TOQUE DE CLARIM: A 
OBRA PEDAGÓGICA VILLALOBIANA DA PAISAGEM SONORA À CULTURA 
MATERIAL, Ednardo Monteiro Gonzaga do Monti propõe uma reflexão sobre possíveis 
cruzamentos dessas canções com os objetos das instituições escolares, levantando-se as 
seguintes questões: como o Canto Orfeônico – Volume I foi constituído? De que maneira 
as Canções Escolares podem ter influenciado as relações dos orfeonistas com o espaço 
escolar e outros elementos da cultura material da escola? Em o artigo FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES NO BRASIL: NOTAS E CONTEXTOS, os autores Wilma de Naza-
ré Baía Coelho e Carlos Aldemir Farias da Silva discutem sucintamente sobre o tema no 
período 1970-2000 caracterizando os desafios atuais e fazem um recorte a partir de duas 
palavras-chave: educação e formação de professores e/ou formação docente. Já na rese-
nha CONTRIBUIÇÕES PARA O CAMPO DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, Mar-
celo Gomes da Silva analisa o livro Pesquisa(s) em História da Educação e da Infância: 
conexões entre ciência e história, o qual representa o esforço do Núcleo Interdisciplinar 
de Pesquisa em História da Educação e Infância da Universidade do Rio de Janeiro (NI-
PHEI-UERJ) em reunir os trabalhos de vários pesquisadores de diversos lugares do Brasil 
que, de um modo ou de outro, contribuíram para o desenvolvimento do próprio grupo e 
das discussões do campo.  Em ESCOLA, MEMÓRIA E TRANSFORMAÇÃO DO 
ESPAÇO ESCOLAR, Carolina Ramalho de Sá resenha o livro Outros tempos, outras 
escolas, obra que reúne dezenove artigos que problematizam o enraizamento de questões 
que reverberam até hoje no sistema educacional, funcionando muitas vezes como entra-
ves para uma reestruturação da educação no Brasil. 
Este número da Revista, como pode observar está dedicado à História da Educação: 
horizontes de pesquisa, sendo seus colaboradores, em sua grande maioria, de diferentes 
áreas do conhecimento, porém, o espaço está aberto para receber contribuições de todos 
os campos do conhecimento, sintonizando ainda mais o NDIHR/ UFMT com a diversi-
dade de áreas científicas.

Editores
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DOSSIÊ
“História da Educação: horizontes de pesquisa”

Alexandra Lima da Silva 
 Nileide Souza Dourado

(Organizadoras)

 Discutir os horizontes de pesquisa no campo da Histó-
ria da Educação é o objetivo do dossiê deste número espe-
cial da Revista Eletrônica Documento/Monumento. Após lon-
ga jornada, a história da educação acaba por constituir-se 
como campo autônomo (CASTANHO, 2010), preocupada 
com o estudo do fenômeno educativo em diferentes aspec-
tos, numa preocupação temporal e espacial, contemplan-
do diferentes sujeitos (tais como professores, gestores, es-
tudantes), instituições (família, igreja, associações, Estado), 
momentos de vida dos sujeitos (infância, juventude, velhice), 
formas educativas (doméstica, escolar, confessional), dentre 
outros tantos caminhos e possibilidades neste fazer.
 A disciplina História da Educação nasceu no final do 
século XIX, tendo se desenvolvido, sobretudo, no âmbito das 
Escolas Normais. Sua história está intimamente relacionada 
ao campo da Pedagogia, que por sua vez se desenvolve 
em países com os Estados Unidos em meados do século XVIII. 
Para LOPES e GALVÃO (2005), a Pedagogia tem sua existên-
cia marcada pela forte presença da Teologia e da Filosofia, 
não se desenvolvendo em sua trajetória, como uma área da 
história, embora seu objeto fosse extremamente importante 
para se compreender o passado das sociedades. No cam-
po da história, a educação tem sido tradicionalmente, um 
objeto ignorado ou considerado pouco nobre, embora com 
a progressiva influência da Nova história cultural, isso venha 
mudando. Dentre outros aspectos apontados pelas autoras, 
a diversidade da formação dos pesquisadores que fazem 
história da educação, gera, por sua vez, uma heterogenei-
dade na produção da área, tanto do ponto de vista dos 
aportes teóricos e metodológicos quanto dos temas trata-
dos.
 Um movimento interessante ocorreu em finais da déca-
da de 1980, com o crescente afastamento da historiogra-



fia da educação em relação à filosofia da educação.  A preocupação 
com as fontes, com pesquisas em arquivos e constituição dos acervos foi 
outro caminho no sentido de promover uma maior especialização e au-
tonomização no campo do ensino/pesquisa em história da educação. 
A escrita da história da educação apropriou-se de conceitos/catego-
rias, problematizados enquanto operação historiográfica. Deste modo, o 
campo da história da educação sofreu uma verdadeira revolução nas 
últimas décadas, seja no alargamento de seus objetos ou de suas fontes 
(LOPES & GALVÃO, 2005). 
 A História da Educação, ao investigar a organização escolar e o 
pensamento pedagógico, recorreu durante muito tempo às fontes oficiais 
escritas e obras confeccionadas por educadores ou intelectuais eminen-
tes de cada época (LOPES; GALVÃO, 2005, p. 80). Mas com a ampliação 
do uso das fontes de outros domínios da História e de novos problemas 
as pesquisas histórico-educacionais, tal como o da compreensão do co-
tidiano da escola em outra época, as fontes oficiais se apresentaram in-
suficientes. Muitos aspectos da escola, suas normas e práticas, em outros 
períodos estão registrados em sua minoria em documentos produzidos 
especificamente para o mundo educacional, e muito mais em outros tra-
ços e vestígios encontrados em um universo mais amplo de fontes (LOPES; 
GALVÃO, 2005, p. 84). 
 O alargamento na noção de documento possibilitou a valorização 
de fontes diversas nas pesquisas em história da educação, tais, como 
atas de exames, boletins de frequência e de avaliações, diários de clas-
se, livro de assinaturas de ponto, currículos, atos disciplinares, mapas esta-
tísticos, planos de aulas, apostilas, livros, atas de reuniões, fotos, cadernos 
de classe de ex-alunos, dentre outros, podem revelar uma realidade até 
então desprezada ou não apreendida nos documentos oficiais. 
 Para além dos textos escritos, a concepção de que também os 
objetos falam (HERNANDEZ DÍAZ, 2002, p.234), tem orientado muitas pes-
quisas no campo da história da educação recentemente. De acordo 
com Diana Vidal (2005), é preciso reconhecer que não há prática esco-
lar desligada das condições materiais de sua efetivação. Assim, os obje-
tos preservados portam pistas das múltiplas maneiras como professores 
e alunos constituíram inteligibilidades e suscitam a investigação sobre as 
diferentes formas de apropriação desses conhecimentos, “oferecendo 
ao pesquisador índices sobre as relações pretéritas dos sujeitos com a 
materialidade escolar ou sobre a formalidade das práticas escolares, e 
fazendo-o recordar que as situações pedagógicas se constroem muito 
frequentemente por formas orais de socialização” (VIDAL, 2005, p. 24).
 Compreender o caráter multifacetado e plural do campo da histó-
ria da educação no Brasil (VIDAL & FARIA FILHO, 2003, p. 37) é parte do 



movimento necessário no sentido da promoção de diálogos, discussões 
e críticas, tão importantes na construção do conhecimento acadêmico. 

REFERÊNCIAS
CASTANHO, Sérgio. Teoria da história e história cultural. Por uma história 
cultura não culturalista. Campinas: Editores Associados, 2010.

LOPES, Eliane Marta Teixeira; GALVÃO, Ana Maria de Oliveira. História da 
Educação. 2 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.

HERNANDEZ DIAZ, José Maria. Etnografia e historia material de la escuela. 
In: BENITO, Agostin; HERNANDEZ DÍAS, J. La memoria y El deseo educació. 
Cultura de la escuela y educación deseada. Valencia, 2002, pp.227-247.

VIDAL, Diana Gonçalves; FARIA FILHO, L. M. História da educação no Bra-
sil: a constituição histórica do campo (1880-1970). Revista Brasileira de His-
tória, São Paulo, v. 23, n.45, p. 37-70, 2003.

VIDAL, Diana Gonçalves. Cultura e prática escolares: uma reflexão sobre 
documentos e arquivos escolares. In: SOUZA, Rosa Fátima. VALDEMARIN, 
Vera Teresa (org.). A cultura escolar em debate: questões conceituais, 
metodológicas e desafios para a pesquisa. Campinas: Autores Associa-
dos, 2005.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - NDIHR

www.ufmt.br/ndihr/revista

ISSN: 2176-5804 - Vol. 15 - N. 1 - Set/2015

15
Edição Especial

Dossiê
História da Educação: horizontes de pesquisa 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 

MATO GROSSO

NÚCLEO DE
DOCUMENTAÇÃO 
E INFORMAÇÃO 

HISTÓRICA REGIONAL
NDIHR

SUMÁRIO
HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA DA EDUCAÇÃO NA AMÉRICA 
PORTUGUESA – A CAPITANIA DE MINAS GERAIS 
Thais Nívia de Lima e Fonseca

O ENSINO RÉGIO NA CAPITANIA DE MATO GROSSO (XVIII – XIX)
Nileide Souza Dourado

DA ORIGEM NA ITÁLIA À EXPANSÃO PARA O BRASIL: A CONS-
TITUIÇÃO DA CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS PASSIONISTAS – OS 
PERSONAGENS E SUA HISTÓRIA
Mara Francieli Motin 
Evelyn de Almeida Orlando

EDUCAR OS POBRES E OS NEGROS: REPRESENTAÇÕES, PRÁTI-
CAS E PROPOSTAS DE EDUCAÇÃO NA IMPRENSA PERIÓDICA 
NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (1870-1889)
Alessandra Frota Martinez de Schueler
Giselle Baptista Teixeira 

EDUCAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E PRÁTICAS EDUCATIVAS NA 
CAPITAL DE MATO GROSSO (SÉC. XIX)
Elizabeth Madureira Siqueira

O SEMINÁRIO EPISCOPAL DA CONCEIÇÃO (Cuiabá) E AS ELI-
TES MODERNAS DE MATO GROSSO
Justino Pereira de Magalhães
Arilson Aparecido Martins

INSTRUÇÃO PÚBLICA NO INÍCIO DA REPÚBLICA: MATO GROS-
SO E MINAS GERAIS NO FIM DO SÉCULO XIX E INICIO DO SÉCU-
LO XX(1889-1906) 
Nilce Vieira Campos Ferreira 
Josemir Almeida Barros

AS LUZES DA INSTRUÇÃO: UMA VERSÃO DA HISTÓRIA CONTA-
DA NOS ANNUÁRIOS DE MINAS GERAIS 
Cíntia Borges de Almeida
Márcia Cabral da Silva

ANDANÇAS, PESQUISAS E APRENDIZAGENS: A VIAGEM DE UM 
EDUCADOR COMO HORIZONTE NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
Alexandra Lima da Silva

CONGREGAÇÃO DOS MISSIONÁRIOS DE NOSSA SENHORA DA 
SALETTE: A REVISTA CATÓLICA “O MENSAGEIRO” (1917-1928) E 
OS DECRETOS DO CONCILIO PLENARIO DA AMÉRICA LATINA 
Letícia Aparecida Mazochi
Paula Leonardi

13

39

65

87

107

134

156

182

201

217



O PROGRAMA SOCIAL DA REFORMA DO ENSINO DE FERNANDO DE AZEVE-
DO (DISTRITO FEDERAL – 1927-1930)
André Luiz Paulilo

DESAFIOS DA PESQUISA COM LIVROS DIDÁTICOS EM MATO GROSSO (1930-
1945)
Elizabeth Figueiredo de Sá
Kênia Hilda Moreira

O “ENSINO TIPICO RURAL”: CONTRIBUIÇÕES PARA A HISTORIOGRAFIA DA 
EDUCAÇÃO RURAL NO BRASIL 
Rosa Fátima de Souza
Agnes Iara Domingos Moraes

A CRIANÇA NA ESCOLA E A ESCOLA NA FAMÍLIA: DEBATES E AÇÕES EM TOR-
NO DAS RELAÇÕES ENTRE ESPAÇO ESCOLAR E AMBIENTE FAMILIAR NA CIDA-
DE DO RIO DE JANEIRO (ANOS 1930/1950) 
Ana Maria Bandeira de Mello Magaldi

COMO UM TOQUE DE CLARIM: A OBRA PEDAGÓGICA VILLALOBIANA DA 
PAISAGEM SONORA À CULTURA MATERIAL 
Ednardo Monteiro Gonzaga do Monti

FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL: NOTAS E CONTEXTOS
Wilma de Nazaré Baía Coelho
Carlos Aldemir Farias da Silva

RESENHAS

CONTRIBUIÇÕES PARA O CAMPO DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
Marcelo Gomes da Silva

ESCOLA, MEMÓRIA E TRANSFORMAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR
Carolina Ramalho de Sá

257

277

306

340

235

399
393

360



13

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - NDIHR

www.ufmt.br/ndihr/revista

ISSN: 2176-5804 - Vol. 15 - N. 1 - Set/2015

15
Edição Especial

Dossiê
História da Educação: horizontes de pesquisa 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 

MATO GROSSO

NÚCLEO DE
DOCUMENTAÇÃO 
E INFORMAÇÃO 

HISTÓRICA REGIONAL
NDIHR

HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA DA 
EDUCAÇÃO NA AMÉRICA PORTUGUESA – 

A CAPITANIA DE MINAS GERAIS

Thais Nívia de Lima e Fonseca
Doutora em História Social 

Universidade Federal de Minas Gerais
thais@fae.ufmg.br

RESUMO
 Este artigo tem como objetivo analisar a produção his-
toriográfica sobre a história da educação na América por-
tuguesa, especialmente sobre a Capitania de Minas Gerais, 
numa perspectiva quantitativa e qualitativa, considerando 
os avanços realizados pelas pesquisas recentes realizadas na 
última década.
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ABSTRACT
 This article aims to analyze the historiography on the his-
tory of education in Portuguese America, especially on the 
Capitania de Minas Gerais, in a quantitative and qualitative 
perspective, considering the progress made by recent rese-
arch conducted in the last decade.

Key words: historiography, history of education, Portuguese 
America



14

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - NDIHR

INTRODUÇÃO

O período colonial começou a ser estudado sistematicamente no 
século XIX, no contexto da fundação do Instituto Histórico e Ge-
ográfico Brasileiro, em 1838. No processo de formação do Estado 

nacional, pós independência, as elites políticas e intelectuais empenha-
ram-se na construção da nacionalidade, o que implicaria na elabora-
ção de uma história nacional que explicasse a trajetória da nação até 
a conquista da sua soberania. Recém saído de três séculos de domínio 
português, o Brasil não poderia ignorar este período para a construção 
desta história e, por isso, sua condição como parte do Império português 
precisava ser reconhecida. Além disso, o processo de independência po-
lítica mantivera a monarquia e a mesma dinastia reinante o que, para os 
primeiros historiadores do Império, implicaria na valorização do passado 
colonial sob o domínio de Portugal. Esse foi, em linhas gerais, o sentido 
dado ao processo histórico brasileiro pela historiografia nacional em suas 
décadas iniciais. Com a proclamação da República um olhar mais crítico 
sobre os efeitos da colonização portuguesa passaria a ser observado nos 
estudos sobre aquele período.
 Na primeira metade do século XX parte da produção intelectual 
brasileira ocupou-se com a discussão sobre as razões do atraso do Brasil 
em relação a alguns países desenvolvidos e com os motivos das dificul-
dades brasileiras em vencer a condição de país periférico. Para isso o 
estudo da história do Brasil no período colonial tornou-se importante por-
que permitiria dar ao passado a chance de fornecer explicações para as 
questões daquele presente. Esse movimento intelectual e historiográfico é 
bem conhecido, bastante estudado desde a década de 1990, e aponta 
para as obras de alguns autores referenciais como Gilberto Freyre, Sérgio 
Buarque de Holanda e Caio Prado Junior (FREYRE, 1996; HOLANDA, 1989; 
PRADO JÚNIOR, 1981). Ao proporem a reflexão sobre o período colonial 
em bases diferentes daquelas que haviam sustentado a historiografia dita 
“tradicional”, exaltadora ou detratora da dominação portuguesa no Bra-
sil, esses autores colocaram em evidência aspectos como a escravidão, 
a cultura, o cotidiano, as relações sociais, sugerindo que a sociedade 
colonial seria muito mais complexa e que haveria necessidade de um 
grande esforço de pesquisa para tornar essa complexidade mais visível.¹ 
 Esse movimento de reflexão sobre o passado colonial não foi sufi-
ciente, contudo, para garantir que a historiografia seguisse imediatamen-
te essas pistas. A exceção, para alguns, seria o trabalho de Caio Prado 
Júnior, cuja influência para as análises marxistas sobre a colonização por-
tuguesa no Brasil marcou essa historiografia por quase todo o século XX. 
As criativas indicações de Gilberto Freyre e de Sérgio Buarque de Holan-
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da só seriam sistematicamente retomadas a partir da década de 1980. 
Nesse momento, buscando sair da esfera das análises concentradas no 
Estado ou na Igreja, e na perspectiva marxista fundada nos modelos pré-
-estabelecidos, uma nova geração de historiadores, inspirados pela cha-
mada “nova história” francesa e pela história social inglesa, voltou-se para 
aspectos antes desconsiderados como objetos de investigação sobre o 
período colonial, como a escravidão vista para além da ideia do “escra-
vo-coisa” e das relações polarizadas entre senhores e escravos; as ma-
nifestações culturais ligadas às religiosidades e à presença das culturas 
africana e indígena; os processos de urbanização; as relações de poder 
inscritas em outras esferas fora dos quadros tradicionais; a presença das 
mulheres na sociedade colonial; entre outros temas. Curioso é que a edu-
cação, como dimensão da vida social colonial e, claro, tema possível de 
estudo, foi praticamente ignorada por essa historiografia, salvo quando 
mencionada de forma periférica e carente de elaborações conceituais 
mais precisas, como por exemplo, as distinções entre educação escolar 
e não escolar.  
 A historiografia da educação não seguiu essa mesma trajetória, 
constituindo-se verdadeiramente como tal muito tardiamente na segun-
da metade do século XX e procurando alcançar sintonia com a produ-
ção historiográfica em geral. A conceituação tradicionalmente elabora-
da de educação como sendo educação escolar, e a preocupação dos 
pesquisadores com o processo de escolarização e com a constituição 
de um sistema escolar no Brasil orientou as pesquisas para o século XIX, a 
partir da fundação do Estado brasileiro. Procurar pelas sequencias des-
ses processos depois da queda da monarquia, nos quadros do regime 
republicano, foi um desdobramento previsível, o que ajuda a explicar a 
preferência dos historiadores da educação pelos períodos posteriores à 
emancipação política do Brasil. 
 Além disso, pode-se considerar as dificuldades inerentes à pesquisa 
sobre o período colonial, para o qual é maciça a presença de docu-
mentação manuscrita, exigente quanto ao treinamento para sua leitu-
ra e interpretação. Outra dificuldade refere-se ao fato de que a organi-
zação administrativa ligada às chamadas estruturas do Antigo Regime, 
para o período colonial, em muito distanciam-se das que foram instituídas 
na perspectiva liberal do pós-independência. Isso significa, por exemplo, 
que não havia – salvo num primeiro momento das reformas pombalinas – 
uma instância administrativa exclusivamente responsável pelos assuntos 
educacionais, como inspetorias, secretarias ou ministérios. No nível da ad-
ministração central, a essas funções juntavam-se a da censura e controle 
da publicação e circulação de livros e, em alguns momentos, do geren-
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ciamento da Universidade de Coimbra. Nas instâncias locais na América 
portuguesa as funções relacionadas à educação estavam distribuídas 
entre as câmaras municipais, governos das capitanias, órgãos fiscais e 
bispados que, entre suas muitas outras atribuições, cuidavam também 
do controle de alguns aspectos da educação estatal. Dessas instâncias 
partiam a utilização dos recursos do subsidio literário para pagamentos 
dos salários dos professores, e uma série de ações ligadas a este novo 
corpo docente, como a organização dos concursos para preenchimento 
das cadeiras, nomeação e desligamento de professores, controle de sua 
frequência e atuação, etc. Por isso, as formas de organização institucio-
nal acabam por determinar a organização da documentação nos ar-
quivos e sua consequente localização e utilização, trabalho nem sempre 
facilitado, uma vez que muitas funções acabavam se sobrepondo ou se 
duplicando, e seus registros se espalhando em diferentes órgãos adminis-
trativos. 
 Outra questão a ser mencionada, importante para explicar o pe-
queno interesse, antes dos anos 1990, pelo estudo da educação no perí-
odo colonial, é a influência exercida por interpretações tradicionais, para 
as quais a educação estaria confinada à atuação das ordens religiosas, 
principalmente da Companhia de Jesus, e considerada inexpressiva, se-
não inexistente, depois do período pombalino e da expulsão dos jesuítas 
do Império português, em 1759. Para muitos, isso já descartaria a possi-
bilidade do estabelecimento de um programa de pesquisa sobre aque-
le momento histórico. Uma interpretação, aliás, devedora da obra de 
Fernando de Azevedo e de sua influência sobre o pensamento educa-
cional brasileiro (AZEVEDO, 1943)². Essa foi, na verdade, a interpretação 
que, consagrada, subsidiou o que boa parte dos autores escreveu sobre 
a educação no período colonial no Brasil nas obras de história geral da 
educação brasileira, muito usadas na formação de professores e, portan-
to, centrais no ensino da disciplina História da Educação.
 Vista como parte do processo de colonização e de dominação 
portuguesa nas terras americanas, a educação foi apresentada pela his-
toriografia, até há poucos anos, como relacionada necessariamente à 
atividade de natureza escolar, e executada quase que exclusivamente 
pelo Estado e/ou pela Igreja mas, sobretudo, por esta última. As ordens 
religiosas foram consideradas como os principais agentes educadores e 
entre elas o destaque foi dado à Companhia de Jesus e sua ação cate-
quética, seja para elogiá-la ou condená-la. 
 Até a década de 1970, aproximadamente, prevaleceu uma pers-
pectiva claramente positiva acerca da atuação das ordens religiosas no 
campo educacional, e isso não apenas por parte de autores vinculados 



17

REVISTA ELETRÔNICA 15    DOCUMENTO/MONUMENTO

direta ou indiretamente à Igreja católica. Essa posição verificou-se tam-
bém naqueles que acabaram por se mostrar tributários de uma historio-
grafia republicana que, embora tendendo a desvalorizar a colonização 
portuguesa, acabaram por dar à Igreja um papel diferenciado naquele 
processo, uma vez que ela e seus agentes teriam assumido muitas ativida-
des que, de outro modo, não teriam sido possíveis. Houve claro, os que, 
seguindo uma tendência marcada por fortes posicionamentos ideológi-
cos, reduziram a educação e a catequese ao papel de meros pretextos 
para os objetivos mercantilistas e conquistadores dos portugueses, e cujos 
resultados foram, necessariamente, negativos para o Brasil.
 Segundo aquela abordagem mais favorável ao papel da Igreja e 
dos jesuítas, no período que vai das primeiras décadas do século XVI até 
a expulsão da Companhia de Jesus do Império português, em 1759, teria 
existido o que mais se aproximaria de um “sistema” educacional com al-
guma eficiência. Depois disso, com o fechamento das escolas inacianas 
o Estado não teria sido capaz de implantar outra estrutura que substitu-
ísse adequadamente o que os religiosos haviam deixado, e teria, então, 
se instalado o vazio educacional que duraria, a rigor, até a ascensão do 
regime republicano. A expulsão dos jesuítas foi tratada como uma mani-
festação da cegueira administrativa do Estado português num momento 
de conflito direto do governo de D. José I – mais especificamente de seu 
ministro, o Marquês de Pombal – com alguns setores da Igreja católica, 
especialmente com a Companhia de Jesus. A consequência desse con-
flito teria deixado a população do Brasil sem escolas para onde enviar 
seus filhos, e o sistema de aulas régias criado em substituição ao ensino 
jesuítico teria resultado em total fracasso.
 Essa perspectiva focada na educação escolar, e que se pauta por 
uma orientação de história nitidamente legal e institucional, privou essa 
historiografia da capacidade de observar outros aspectos da vida social 
do Brasil no período colonial, e perceber neles a existência de outras for-
mas de educação, tão ou mais importantes, conforme as circunstancias, 
do que a educação escolar centrada no aprendizado da leitura e da 
escrita, principalmente. Além disso, essa historiografia da educação sem 
sempre tratou adequadamente seus objetos de análise do ponto de vista 
metodológico, observando os fenômenos educativos do passado com 
as referencias do seu próprio presente, partindo de uma concepção de 
educação e de escola fixadas mais claramente no século XX. É evidente 
que jamais encontraria tais perfis na sociedade do Antigo Regime e, por 
isso, acabou por realizar julgamentos nada científicos acerca das razões 
das necessidades e das ações dos povos do passado colonial.
 Conforme já apontado, essa perspectiva deve muitos de seus pres-
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supostos à obra clássica de Fernando de Azevedo, A cultura brasileira³, 
em cujo texto intitulado “O sentido da educação colonial” (integrante da 
terceira parte da obra, “A transmissão da cultura”), encontram-se os prin-
cípios de interpretação já presentes em obras anteriores, voltadas para a 
formação de professores, como o “Noções de História da Educação”, de 
Afrânio Peixoto, publicada em 1933.4 Em Azevedo a atuação da Compa-
nhia de Jesus ganha visível destaque, tratada de forma bastante favorá-
vel e privilegiada em relação às reformas pombalinas da segunda meta-
de do século XVIII. Fernando de Azevedo pensou a atuação dos jesuítas 
de forma tão ampliada, que chegou a considerá-la “obra de educação 
popular” e o genuíno “sistema colonial de ensino” (AZEVEDO, op.cit. p. 
507-508).
 No entanto, Azevedo chegou a considerar alguma forma de edu-
cação não escolar, quando tratou da educação doméstica, sobretudo 
quando interessado na educação feminina, e nesta parte sua principal 
referencia foi Gilberto Freyre, estudioso da família patriarcal. Nessa pers-
pectiva, sua visão da educação destinada às mulheres não se afastou do 
convencionalismo. Quanto às reformas pombalinas, representaram para 
Fernando de Azevedo, assim como para outros autores, a destruição sem 
reconstrução, o comprometimento por mais de um século da educação 
brasileira, pela extinção do ensino jesuítico, e pelo fracasso retumbante 
das medidas relacionadas às reformas realizadas durante o reinado de D. 
José I.
 Da década de 1940 até o início da década de 1990 verificaram-se 
poucas mudanças nas abordagens dadas por diferentes autores quando 
se tratava da educação no período colonial no Brasil. De breves artigos 
a livros completos, de autores como Hélio Vianna a Maria Luisa Ribeiro, os 
pontos de referencia continuavam fundamentalmente focados na con-
traposição entre o ensino jesuítico e as reformas pombalinas e, caracteri-
zados por uma visão de educação escolar marcada pelas concepções 
de educação e de escola do século XX. Compreende-se, portanto, a di-
ficuldade de reconhecimento da existência de uma educação colonial 
para além daquilo que se aproximasse dessas concepções. Numa época 
de difícil visibilidade da instituição escolar nos moldes dos séculos XIX e XX, 
tornava-se quase impossível identificar educação e práticas educativas 
no período colonial. Enquanto o interesse pelo processo de escolariza-
ção no Brasil independente fazia avançar a pesquisa sobre os períodos 
monárquico e republicano, o colonial permanecia secundário e quase 
obscuro, e muitas vezes abordado por pesquisadores que não poderiam 
ser identificados como especialistas neste período.
 Conforme já tenho apontado em outros trabalhos (FONSECA, 2009; 
2009a; 2010; 2011a), pode-se afirmar que é muito recente o desenvolvi-
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mento de uma produção historiográfica especificamente voltada para o 
estudo da educação no Brasil colonial. Partindo de um olhar crítico sobre 
os estudos tradicionais muitos pesquisadores têm levantado questões que 
consideram a educação para além de sua dimensão escolar, mas sem 
excluí-la. Assim, os temas já “clássicos”– a educação conduzida pelas or-
dens religiosas e as reformas pombalinas – são revisitados à luz de uma 
perspectiva menos estática de educação que percebe as nuances da-
das ao seu conceito na época em estudo. Isso tem permitido considerar 
a existência de uma educação de natureza escolar no período colonial, 
sem confundi-la com o que contemporaneamente se considera “edu-
cação escolar”. Para tanto tem sido necessário reconsiderar, também, o 
papel das instituições religiosas e do próprio Estado, de forma mais isenta 
do que as antigas abordagens polarizadoras e, por vezes, ideologizadas. 
Com seus defeitos e suas virtudes, essas instituições tiveram papel funda-
mental na constituição dos processos educativos na América portugue-
sa, conforme muitas pesquisas têm apontado.
 A volta ao estudo dessa dimensão institucional da educação no 
período colonial, numa perspectiva mais ampliada, ajuda a impulsionar, 
também, a exploração de outras dimensões possíveis dos processos edu-
cativos naquele período, para além da dimensão escolar. Processos e 
práticas educativas, como as tenho chamado, aparecem presentes na 
vida cotidiana da sociedade colonial, envolvendo processos de aprendi-
zagem, transmissão e troca de saberes e conhecimentos, busca por uma 
instrução que permitisse a conquista de melhores posições e distinção 
social, disseminação da chamada cultura escrita – ou do escrito, como 
preferem alguns pesquisadores – por meio da circulação de impressos e 
da produção manuscrita, entre outros. Esse movimento implicou, neces-
sariamente, na atenção dada aos indivíduos envolvidos em todos esses 
processos, das altas autoridades da administração colonial aos escravos 
e forros, dos professores e seus discípulos às suas famílias, nos diferentes 
segmentos sociais, na sua diversidade de qualidade e condição.
 Esses avanços não são possíveis, contudo, sem forte investimento 
na exploração das fontes em toda a sua diversidade para alcançar a 
complexidade dos fenômenos educativos no período colonial. Essa é, 
também, uma importante marca da historiografia da educação colonial 
atual, além da reorientação conceitual já comentada. Mesmo para os 
chamados “temas clássicos” tem sido necessário considerar essa pers-
pectiva, bem como fontes que extrapolam os convencionais documen-
tos legais e administrativos, incluindo nos inventários de pesquisa as fontes 
fiscais, jurídico-processuais, e mesmo notariais. 
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 A discussão conceitual que começa a avançar considera algumas 
vertentes importantes: as definições sobre educação e instrução vindas 
da produção intelectual da época (em geral identificada ao que muitos 
preferem chamar de “pensamento pedagógico”), da legislação, dos di-
cionaristas, e do discurso presente nos documentos administrativos civis 
e eclesiásticos, entre outros possíveis. Quando se trata do século XVIII e, 
particularmente do contexto das reformas empreendidas nos reinados 
de D. José I, D. Maria I e D. João VI, é preciso considerar, também, o qua-
dro político e intelectual relacionado ao iluminismo e sua influência na 
Europa naquele momento (FONSECA;SANTOS et al, 2014). Reforçava-se a 
concepção de educação como instrumento formativo do cidadão-súdi-
to, aliando elementos cívicos e religiosos. Essas são questões importantes 
para se compreender a natureza de ações e de discursos presentes nas 
fontes, e que ajudam a elucidar o “perfil” da educação no Brasil colonial. 
 Já os processos educativos inscritos na variedade daqueles que não 
se caracterizam como escolares exigem mesmo a mobilização da maior 
diversidade de fontes que diga respeito ao cotidiano dos indivíduos na 
sociedade colonial no Brasil. Fontes já bastante conhecidas de outros 
campos de investigação, como a história social, a história demográfica 
e a história cultural, por exemplo, tem se mostrado fundamentais para 
as aproximações necessárias com essas experiências. Entram em cena, 
assim, documentos como os testamentos, inventários e processos judiciais 
civis e eclesiásticos de diversos tipos, bem como abordagens relaciona-
das à redução das escalas de análise, a reconstituição de trajetórias indi-
viduais, a inspiração nas metodologias quantitativas e seriais. 
 Nos últimos dez anos tem sido possível, afinal, perceber resultados 
mais animadores, que trazem à luz aspectos da educação, ou das “edu-
cações” presentes na sociedade colonial no Brasil, fazendo avançar o 
conhecimento sobre aquelas dimensões que já se encontravam conside-
radas desde as primeiras décadas do século XX, e descortinando outras 
ainda pouco ou nada conhecidas, dando forma, nessa histografia, ao 
célebre tripé que fazia a apologia de uma “nova história”, e que deu 
nome a uma publicação que destacava os “novos problemas”, os “no-
vos objetos”, as “novas abordagens”.5

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NA CAPITANIA DE MINAS GERAIS
 A historiografia sobre a educação na Capitania de Minas Gerais 
tem sido das mais profícuas do Brasil, graças ao empenho de pesquisa-
dores e estudantes em processo de formação que se debruçam sobre a 
complexidade da sociedade mineira colonial procurando pela multiplici-



21

REVISTA ELETRÔNICA 15    DOCUMENTO/MONUMENTO

dade de processos e de práticas educativas, e avançando na discussão 
sobre a natureza da educação naquele período. A atuação do Grupo 
de Pesquisa Cultura e Educação na América Portuguesa tem contribuído 
para este avanço, bem como a liderança de pesquisadores de algumas 
universidades públicas e privadas do Estado.6  
 Como parte de um estudo mais amplo, integrante do programa de 
pesquisa sob minha coordenação7, apresento nesta segunda parte do 
artigo, algumas considerações sobre a produção recente em história da 
educação na Capitania de Minas Gerais, região privilegiada em minhas 
pesquisas e para a qual encontram-se bastante avançados os estudos 
sobre o século XVIII e primeiras décadas do XIX. Para tanto considerei o 
mais importante fórum de discussão sobre a História da Educação em 
Minas Gerais, o Congresso de Pesquisa e Ensino de História da Educação 
em Minas Gerais (COPEHE), realizado bianualmente desde 2001. 
 Em seus anais estão publicados os trabalhos completos apresenta-
dos na diferentes edições do evento por pesquisadores de várias regiões 
do Estado de Minas Gerais e mesmo de outros estados brasileiros, o que 
o torna bastante representativo da produção regional sobre a História 
da Educação. Embora partir de anais de eventos científicos seja uma 
abordagem bastante convencional para a realização de um trabalho 
de análise historiográfica, julgo ser ainda pertinente, por permitir essa vi-
são panorâmica de pesquisas recentes, muitas ainda em curso ou recém 
concluídas, ajudando a expressar a “temperatura” da historiografia em 
produção.
 Retomo a mesma estratégia que venho utilizando para a análise 
da produção sobre a história da educação colonial presente nos even-
tos nacionais e internacionais da área que contam com a participação 
de pesquisadores brasileiros. Os dados para Minas Gerais apontam para 
a mesma tendência apresentada para a produção sobre a história da 
educação colonial no Brasil, ou seja, de que esse período histórico é o 
menos explorado pela historiografia da educação face ao Império e à 
República, mesmo com os avanços alcançados na última década8. O 
Gráfico 1 a seguir expressa essa tendência, indicando que em todas as 
edições do Congresso de Pesquisa e Ensino de História da Educação em 
Minas Gerais o número de trabalhos sobre a educação em Minas Gerais 
colonial não chegou à casa das dezenas, variando percentualmente en-
tre 1,7% e 5,5%.  
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Gráfico 1

Fonte: Anais do Congresso de Pesquisa e Ensino de História da Educação em Minas 
Gerais (2001-2013). Foram considerados apenas os trabalhos completos publicados 
nos anais, o que resulta em um número, às vezes, menor que o de trabalhos inscritos 

e apresentados nas sessões de comunicações.

 No conjunto tivemos 31 trabalhos sobre a educação em Minas Ge-
rais colonial, apresentados entre 2001 e 2013, o que representa 4% do 
total de 763 publicados nos anais do Congresso de Pesquisa e Ensino de 
História da Educação em Minas Gerais, conforme expressa o Gráfico 2 
abaixo:

Gráfico 2

Fonte: Anais do Congresso de Pesquisa e Ensino de História da 
Educação em Minas Gerais (2001-2013).
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 Antes de analisar essa produção sob o ponto de vista qualitativo, 
vale tecer algumas considerações sobre as bases nas quais se fundam os 
estudos sobre a educação em Minas Gerais no período colonial, e neste 
caso, é imprescindível a menção ao clássico estudo de José Ferreira Car-
rato, Igreja, iluminismo e escolas mineiras coloniais, publicado em 1968. 
Seguindo de perto uma tradição de pesquisa histórica desenvolvida em 
Minas Gerais desde o início do século XX, fundada na valorização da far-
ta documentação disponível principalmente no Arquivo Público Mineiro, 
e por vezes publicada em sua Revista do Arquivo Público Mineiro desde 
os primeiros números, Carrato analisa algumas características da educa-
ção na região, durante o século XVIII e início do século XIX, corroborando 
“as teses da ineficiência do aparato administrativo português em Minas 
Gerais, dos efeitos devastadores da queda dos índices de produção aurí-
fera da segunda metade do século XVIII, além de imprimir um viés elitista 
às suas concepções acerca da educação e do acesso a ela” (FONSECA, 
2009, p. 58). Isso porque colocou sua atenção voltada para o papel que 
a educação teria tido na formação de indivíduos eminentes da Capi-
tania, geralmente associados a episódios valorizados pela historiografia, 
como a Inconfidência Mineira, por exemplo. Não obstante, Carrato mo-
bilizou importante documentação arquivística e por meio dela construiu 
análises fundamentais, como a relação entre os níveis de arrecadação 
do subsidio literário e a eficiência do funcionamento das aulas régias, 
criadas, a partir de 1759, no âmbito das chamadas reformas pombalinas 
da educação. Mesmo que algumas de suas afirmações encontrassem 
limites na própria documentação escolhida e na sua forma de utilização, 
ele indicou caminhos importantes que começariam a ser efetivamente 
trilhados muitas décadas depois.
 Muitas questões abordadas por José Ferreira Carrato estavam tam-
bém presentes em obras hoje consideradas clássicas, principalmente so-
bre as reformas pombalinas e seus efeitos, como os estudos de Antônio 
Alberto Banha de Andrade e Laerte Ramos de Carvalho. Algumas das 
considerações feitas sobre os problemas apresentados nos tempos iniciais 
das reformas, entre os quais aqueles relacionados à utilização dos recur-
sos do subsídio literário, ainda são válidas e ajudam a confirmar o que 
pesquisadores de outras regiões do Brasil têm encontrado em suas pes-
quisas mais recentes. 
 A pesquisa e a publicação de estudos sobre a educação na Ca-
pitania de Minas Gerais foi pouco expressiva antes dos anos 2000, não 
interessando, em geral, nem aos historiadores especialistas no período 
colonial, nem aos historiadores da educação. Além da obra da José Fer-
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reira Carrato, alguns poucos textos fizeram referencias diretas ao tema, 
como o artigo Instrucção pública: primeiras aulas e escolas de Minas Ge-
rais (1721-1860), de Feu de Carvalho, publicado na Revista do Arquivo 
Público Mineiro em 1933, ou aqueles que tocaram em temas de interesse 
para a história da educação sem, no entanto, terem se dedicado a ela, 
como Eduardo Frieiro em O diabo na livraria do cônego, inspirador de 
estudos sobre as bibliotecas coloniais.9 
 Depois de longo tempo sem grandes avanços, a historiografia da 
educação colonial em Minas Gerais vem despontando, num movimento 
que, embora pequeno do ponto de vista quantitativo, mostra-se expressi-
vo quanto às revisões de uma produção mais tradicional e quanto à cons-
trução de novos objetos de investigação. A atenção dada à discussão 
sobre as fontes de pesquisa vem expressando, claramente, as mudanças 
de perspectiva quanto aos objetos da História da Educação para aquele 
período. 
 Por um lado, o estudo das modalidades mais próximas de uma edu-
cação escolar e a atuação das instituições dominantes – Estado e Igreja – 
vem passando por uma revisão crítica que, além de colocar em questão 
aquelas interpretações já consagradas, conforme comentado no início 
deste artigo, desvendam dimensões pouco consideradas anteriormente. 
Um exemplo disso são os estudos que tem como objeto os primórdios do 
estabelecimento da profissão docente na América portuguesa, no con-
texto das reformas pombalinas da segunda metade do século XVIII. Para 
além da normatização presente na legislação e nos atos administrativos 
da Coroa e das autoridades portuguesas na Capitania, alguns pesquisa-
dores, mobilizando fontes de natureza variada, têm conseguido construir 
aproximações importantes com o cotidiano dos professores régios e dos 
mestres particulares e de aspectos de suas sociabilidades.
 Por outro lado, para além dessa modalidade de educação de na-
tureza escolar, outras têm sido consideradas pelos pesquisadores, obser-
vadas sob o ponto de vista das práticas educativas não escolares, pre-
sentes em várias dimensões da vida dos indivíduos na sociedade mineira 
colonial. Questões relacionadas ao aprendizado de ofícios mecânicos, à 
circulação de saberes técnicos, à educação moral e religiosa, são alguns 
temas visitados recentemente. As práticas educativas, qualquer que seja 
sua natureza, também têm sido consideradas face às ações e interesses 
de diferentes grupos sociais e familiares.
 No âmbito do Congresso de Pesquisa e Ensino de História da Edu-
cação em Minas Gerais, para retomar o ponto de referência deste ar-
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tigo, as 31 comunicações sobre a educação em Minas Gerais colonial, 
publicadas nos anais do evento entre os anos 2001 e 2013 apontam, por 
um lado, para a predominância de trabalhos voltados para a discussão 
sobre as fontes e suas possibilidades para a ampliação dos horizontes da 
pesquisa e a construção de novos objetos. Por outro, os estudos voltam-se 
em grande parte para a análise das características do estabelecimento 
do ensino régio e de seus efeitos, sobretudo em relação às políticas de 
financiamento advindas da criação do Subsidio Literário. 
 Numa configuração quantitativa os trabalhos sobre a educação 
em Minas Gerais colonial, apresentados nessas edições ficam assim distri-
buídos por temas:

Gráfico 3

Fonte: Anais do Congresso de Pesquisa e Ensino de História da 
Educação em Minas Gerais (2001-2013).

 Alguns indicadores podem ser verificados a partir desses dados. 
Como já foi sugerida, a predominância dos trabalhos que discutem as 
fontes para o estudo da história da educação colonial, expressa muito 
claramente um aspecto que norteia os avanços recentes neste campo. 
A retomada de objetos de pesquisa presentes em autores mais antigos, 
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com a proposição de novos problemas, tem se sustentado não apenas 
na releitura das mesmas fontes utilizadas por eles no passado, mas, sobre-
tudo, pela exploração de fontes que eles não chegaram a considerar 
embora fossem, em parte, documentação oficial. 
 É o que tem ocorrido, por exemplo, com os estudos sobre as refor-
mas pombalinas da educação e alguns dos seus desdobramentos, como 
os trabalhos sobre os professores régios e o subsidio literário. Essas reformas 
a princípio foram tratadas, predominantemente, por meio da análise dos 
alvarás e ordens régias, e alguns tipos de documentos administrativos ori-
ginados da administração central do Império português, e que possibilita-
vam a reconstrução do processo que se iniciou com a expulsão da Com-
panhia de Jesus de todos os territórios portugueses, em junho de 1759, a 
proibição do uso de seus métodos e materiais pedagógicos, e a criação 
das aulas régias. Tudo acompanhado das primeiras instruções acerca do 
seu funcionamento e do recrutamento dos professores. 
 A criação do subsídio literário, em 1771-72, orientou de forma quase 
definitiva a análise dos sucessos e dos fracassos das reformas, sem dúvi-
da relacionados de alguma maneira com as ineficiências não tanto da 
cobrança, mas certamente da aplicação dos recursos vindos do tributo. 
O problema dos atrasos e mesmo da falta de pagamento dos salários 
dos professores sempre esteve no centro das discussões, desde a primeira 
metade do século XX, no caso dos estudos realizados no âmbito da histo-
riografia brasileira. 
 Os avanços mais recentes, realizados em Minas Gerais, têm conside-
rado, além das clássicas fontes legais e administrativas originadas dos ór-
gãos da administração central portuguesa, fontes fiscais, correspondên-
cias de governadores, documentação camarária, eclesiástica e mesmo 
fontes notariais, que vêm colaborando na construção de um cenário 
cada vez mais complexo do processo inicial da escolarização da socie-
dade brasileira. Com isso, as reformas pombalinas e seus desdobramen-
tos se apresentam para além dos processos normativos. 
 O recrutamento dos professores, por exemplo, não se limita à identifi-
cação das condições impostas pela legislação ou ao registro dos exames 
a que se submetiam para preencher as cadeiras das aulas régias. Outros 
problemas se apresentam, como as condições de sua permanência do 
emprego, a mobilização de relações pessoais e de grupos e espaços de 
sociabilidades visando a obtenção de vantagens relacionadas à ocu-
pação das cadeiras, o dilema dos pagamentos dos salários sempre em 
atraso, mas que nem sempre eram razão para a desistência ou o aban-
dono dos empregos, os aspectos ligados às condições de sobrevivência 
dos professores, entre outras questões. O estudo delas tem mostrado que, 
apesar dos problemas em seu funcionamento, o ensino régio na Capita-
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nia de Minas Gerais acabou por ganhar alguma projeção na sociedade 
da época, dando início, efetivamente, ao que se pode considerar o pro-
cesso de escolarização nesta região do Brasil. 
 Mesmo sem ainda ser possível demonstrar a educação escolar como 
um valor disseminado socialmente nas Minas daquele período, verifica-
-se que foram relativamente aumentadas, as possibilidades de acesso a 
uma educação de tipo escolar, ao aprendizado da leitura e da escrita 
e, eventualmente da gramática latina. Esses eram, de fato, passos impor-
tantes no conjunto de estratégias utilizadas por diversos segmentos sociais 
na busca de distinção e para a obtenção de melhores posições naquela 
sociedade. 
 Nenhum desses avanços teria sido possível sem o investimento na 
exploração intensa da documentação, e na utilização de metodologias 
que permitem reduzir as escalas de observação, construindo aproxima-
ções mais claras com a realidade educacional das Minas Gerais no pe-
ríodo colonial. Diversos trabalhos realizados em Minas Gerais nos últimos 
anos, alguns deles publicados nos anais do Congresso de Pesquisa e En-
sino de História da Educação em Minas Gerais, foram desenvolvidos por 
meio da reconstrução, mesmo que parcial, de trajetórias de indivíduos, 
principalmente de professores régios, trazendo à tona aspectos mais refi-
nados sobre os efeitos concretos das reformas pombalinas da educação 
numa região que não conheceu a presença formal das ordens religiosas 
e de suas escolas. Não foi, portanto, afetada da mesma maneira que 
outras capitanias pelo esforço da coroa portuguesa em neutralizar a in-
fluencia da Companhia de Jesus, e conseguiu incorporar as novidades 
trazidas pelas reformas, além de manter práticas já disseminadas, como 
o recurso aos mestres particulares. 
 Além de tudo isso, tem sido possível evidenciar, também, as diferen-
tes dimensões e nuances da atuação do Estado, considerando-se não 
apenas os órgãos da administração central, mas também aqueles pre-
sentes e atuantes na Capitania de Minas Gerais e, claro, as relações en-
tre todos. A atenção ao funcionamento dessas redes administrativas tem 
permitido perceber conflitos relacionados ao modo como cada uma 
dessas instancias entendia seu papel e suas funções no gerenciamento, 
controle e fiscalização do ensino régio e de seus sujeitos.  
 É evidente que a existência de uma produção mais antiga, que 
abriu caminhos para o estudo deste tema, não apenas para a Améri-
ca portuguesa de forma geral, como particularmente para Minas Gerais, 
tem papel fundamental no movimento de retomada recente destes estu-
dos com objetivos mais ampliados, maior disponibilidade de fontes e for-
mulações metodológicas mais eficazes para a discussão dos problemas 
propostos. Por isso, os temas relacionados às reformas – identificados no 
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Gráfico 3, como professores régios, estudos menores e subsidio literário – 
sejam mais recorrentes que outros, representando quase 23% dos traba-
lhos publicados nos anais do Congresso de Pesquisa e Ensino de História 
da Educação em Minas Gerais. 
 Para além dos quadros da educação de natureza escolar e relacio-
nada à ação do Estado, destacam-se, pelo Gráfico 3, os trabalhos sobre 
a educação de mulheres em Minas Gerais colonial. A atenção voltada 
para este segmento da sociedade advém da necessidade de colocar 
em questão algumas das máximas historiográficas acerca da exclusão 
sumária das mulheres da educação ou seu confinamento ao aprendiza-
do das tarefas domésticas. Não que estas não fossem dimensões da rela-
ção das mulheres com a educação nas Minas colonial, como no restante 
do Brasil, mas essa forma de proposição do problema tem a ver com uma 
concepção que relaciona a existência de educação necessariamente 
com a educação escolar. 
 Nesta perspectiva, uma vez que até as primeiras décadas do século 
XIX não foram abertas escolas públicas para meninas, elas seriam, inevi-
tavelmente, excluídas da educação. A construção de novos problemas 
de pesquisa sobre a inclusão das mulheres nos processos educativos – 
inclusive naqueles de natureza escolar – tem demonstrado que, mesmo 
com todas as restrições legais e culturais impostas a elas, sua situação 
nunca foi generalizada nem homogênea, e que as mulheres inseriam-se 
em diferentes modalidades de educação, do aprendizado de ofícios ao 
da leitura e da escrita, do aprendizado de atividades de negócios, pas-
sando pelas atribuições relacionadas ao seu papel como educadoras, 
no ambiente domestico e nas práticas culturais, sobretudo de natureza 
religiosa. 
 Outros temas ainda carecem de maiores investimentos, como a edu-
cação de órfãos pobres e crianças expostas, que já contou com algumas 
incursões de pesquisadores em Minas Gerais, mas que, pelo potencial 
que apresenta precisa avançar de forma mais sistemática. Esse potencial 
tem relação direta com a disponibilidade de fontes de pesquisa, sobre-
tudo camarárias e notariais que, por sua própria natureza, trazem dados 
relacionados às vidas de órfãos e expostos em localidades definidas, o 
que possibilita o desenvolvimento de análises na interface entre a história 
da educação e a história social. Isso ocorre, também, pela possibilidade 
de um tratamento seriado dessas fontes quando se torna necessário or-
ganizar dados de ordem quantitativa. 
 As câmaras eram responsáveis pelo controle e pagamento da ati-
vidade dos criadores de expostos e por isso produziam expressiva do-
cumentação relativa a ela, fornecendo informações importantes sobre 
esses indivíduos, suas ações e demandas ocorridas no processo de aco-
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lhimento e criação daquelas crianças. Já a documentação notarial re-
fere-se, neste caso, aos processos relacionados às tutorias de órfãos, às 
relações entre tutores, famílias e justiça, e os problemas delas advindos. 
Tanto a documentação camarária, quanto a notarial permitem a per-
cepção das práticas educativas que envolviam os órfãos de qualquer 
qualidade e condição, e os expostos.
 O estudo dos processos e das práticas educativas envolvendo o 
aprendizado dos ofícios mecânicos e as técnicas produtivas em geral é 
tema ainda pouco explorado. Essa é uma dimensão importante da vida 
da sociedade colonial e merece maior investimento da parte dos pes-
quisadores. Como as demais temáticas que se debruçam sobre práticas 
educativas não escolares, essa também enfrenta o problema da garim-
pagem de informações na dispersa documentação, presente em fontes 
administrativas, fiscais, camarárias, legais e notariais. Muito embora fosse 
vista, à época, como uma modalidade de educação a ser dada prin-
cipalmente às crianças de baixa condição, a análise da aprendizagem 
dos ofícios – ou da educação profissional e técnica, se quisermos sofisticar 
os conceitos – requer fina atenção às referencias vindas das fontes e o 
estabelecimento de correlações com as concepções educacionais cor-
rentes entre o século XVII e primeiras décadas do século XIX.
 Os estudos ainda não têm alcançado alguns setores, que foram sig-
nificativos na vida cotidiana e para o sustento de parte nada desprezível 
da população. Além do aprendizado dos ofícios mais recorrentes na Ca-
pitania de Minas Gerais – alfaiate, seleiro, ferreiro, por exemplo – as ativi-
dades dos artistas e artífices ainda são muito pouco conhecidas em sua 
dimensão educativa. Mesmo nos campos de pesquisa ligados à História 
da Arte essa preocupação ainda é pequena, face à sua importância e 
ao seu potencial. Essa seria, sem dúvida, uma conexão importante a ser 
considerada pela historiografia da educação sobre as Minas Gerais colo-
nial. O conhecimento que se tem da existência dos processos de apren-
dizagem nos espaços das oficinas e ateliês ou mesmo nos canteiros de 
obras, não esclarece suficientemente sobre as práticas educativas rela-
cionadas a esses processos. E ainda há que explorar mais profundamen-
te os movimentos de inclusão de crianças e jovens, sobretudo daqueles 
vindos de condições desfavoráveis – especialmente os órfãos pobres e 
expostos – nas atividades manuais. 
 Alguns outros temas identificados nesse breve levantamento, em-
bora apresentados no Gráfico 3 de forma individualizada podem, no 
entanto, estar presentes em estudos relacionados aos outros temas mais 
recorrentes. É o caso, por exemplo, da educação moral e religiosa, dos 
estudos sobre a circulação dos livros e sobre a cultura escrita, e as discus-
sões conceituais sobre as práticas educativas. Embora muitas vezes sejam 
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o objeto principal de muitos trabalhos, essas são, na verdade, questões 
que permeiam as discussões sobre a educação em Minas Gerais colonial. 
O avanço de uma historiografia da educação para este período não 
pode prescindir da discussão conceitual que ajude a situar historicamen-
te o que a educação significava para a sociedade colonial. De outro 
modo corre-se o risco de procurar por formas de educação fundadas 
nas concepções atuais, geralmente identificadas à educação escolar e 
marcadas pelos elementos que a legitimaram a partir, sobretudo, do final 
do século XIX. 
 Assim, na produção historiográfica desenvolvida em Minas Gerais, 
os temas da circulação dos livros, da cultura escrita e da educação mo-
ral e religiosa, têm perpassado as pesquisas sobre a educação de mu-
lheres, de negros forros, de crianças e jovens órfãos, sobre as estratégias 
educativas familiares, enquanto a discussão sobre as práticas educativas 
permeia os diversos projetos em desenvolvimento como instrumento con-
ceitual necessário para se lidar com a diversidade de entendimentos e 
de ações educativas presentes na sociedade mineira colonial.

BREVE PERFIL DOS AVANÇOS RECENTES
 É preciso chamar a atenção para o fato de que, não obstante a 
análise dos trabalhos publicados nos anais do Congresso de Pesquisa e 
Ensino de História da Educação em Minas Gerais possa ajudar a desenhar 
um mapa da produção mineira sobre a educação no período colonial, 
ela é claramente insuficiente para dar conta dessa produção em termos 
de sua qualidade, metodologia e abordagens. Muitos desses trabalhos 
foram apresentados como resultados preliminares de pesquisas em de-
senvolvimento em programas de iniciação científica, mestrado e dou-
torado de diferentes instituições mineiras, enquanto outros já marcam a 
divulgação de pesquisas concluídas e com maior consistência em sua 
fundamentação teórica e empírica. No entanto, algumas pesquisas im-
portantes para os avanços observados recentemente não chegaram a 
ser mostradas como comunicações nessas sete edições do Congresso de 
Pesquisa e Ensino de História da Educação em Minas Gerais realizadas 
entre 2001 e 2013. Desta forma, julgo ser importante mapear mais quali-
ficadamente essa produção mesmo que rapidamente, para fazer jus à 
contribuição que tem dado para o conhecimento sobre a educação nas 
Minas Gerais colonial. 
 Algumas instituições mineiras destacam-se nas pesquisas que mais 
têm contribuído para o avanço da historiografia da educação colonial 
em Minas Gerais. Elas abrigam importantes núcleos, em torno dos quais 
essa produção tem sido realizada, nos níveis de iniciação científica, mo-
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nografias de conclusão de graduação, dissertações de mestrado e teses 
de doutorado. Esses núcleos expressam as linhas de pesquisa desenvolvi-
das por suas lideranças acadêmicas, e formam um importante conjunto 
que vem renovando, efetivamente, a visão geral acerca da educação 
presente na sociedade mineira entre o século XVIII e primeiras décadas 
do século XIX. 
 Na Universidade Federal de Minas Gerais têm sido desenvolvidos tra-
balhos importantes que privilegiam duas vertentes de investigação: na 
primeira, o estudo mais pormenorizado do processo de implantação e 
funcionamento do ensino régio, da segunda metade do século XVIII até 
as primeiras décadas do XIX. Ao detalhar esse processo, os estudos reali-
zados aqui têm mostrado as dimensões mais cotidianas da atuação dos 
órgãos administrativos e, principalmente, o lugar dos professores régios 
neste que foi, efetivamente, o movimento inicial da escolarização e da 
constituição da profissão docente em Minas Gerais. O quadro panorami-
camente apresentado pelo estudo pioneiro de José Ferreira Carrato, já 
comentado, começa a ser visto nas suas particularidades, nas relações 
estabelecidas entre os sujeitos protagonistas dessa história, e entre eles 
e as instituições, problematizando os sentidos atribuídos à educação de 
natureza escolar naquela época, e o lugar social que passam a ocupar 
os professores régios. Na segunda vertente o foco são as estratégias e as 
práticas educativas de diferentes segmentos da população e suas rela-
ções com as estruturas políticas e jurídicas daquela sociedade.10   
 Na Universidade Federal de São João del Rei as pesquisas tem sido 
realizadas com forte ênfase no problema do subsidio literário e suas fun-
ções na manutenção do ensino régio, já que era  por meio de seus recur-
sos que se pagava os salários dos professores. Outras temáticas relacio-
nam-se à discussão sobre a circulação de livros e sobre os usos da cultura 
escrita na sociedade mineira colonial. As relações entre as disponibilida-
des do subsidio literário e os salários dos professores régios, e seus impactos 
na vida cotidiana desses que foram os primeiros docentes públicos, têm 
ocupado a atenção dos jovens pesquisadores que trabalham em torno 
desse núcleo, e trazido dados relevantes para a compreensão das for-
mas de atuação do Estado sobre o ensino régio e seus efeitos para além 
das dimensões legal e administrativa. Os dados apresentados também 
tem permitido perceber com mais clareza as nuances do funcionamento 
desse “sistema”, conforme as localidades e a eficácia maior ou menor 
nos processos de arrecadação e distribuição dos recursos.11  
 Na Universidade Federal de Ouro Preto os estudos tem tido como 
focos principais o universo dos letrados nas Minas setecentistas e a for-
mação universitária, as relações de determinados grupos sociais com a 
cultura escrita e a dimensão jurídica das reformas pombalinas.  Embora 
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o estudo das elites intelectuais das Minas constitua-se em campo de pes-
quisa razoavelmente conhecido, a abordagem empreendida sobre esse 
“universo dos letrados” traz leituras originais sobre seus processos formati-
vos, não apenas numa perspectiva formal, mas também nos espaços de 
sociabilidades e de exercício profissional, como é o caso dos advogados. 
As relações desses grupos com a cultura escrita tem ligação direta com 
o problema das formas de obtenção das habilidades da leitura e da es-
crita e da aprendizagem e eventual domínio do latim por parte desses 
segmentos, tanto em espaços de natureza escolar – como é o caso do 
Seminário de Mariana – quanto nos espaços privados.12

 Em outras instituições o que estou chamando de “núcleos” ainda 
estão em fase de constituição, embora suas lideranças já estejam atuan-
do na pesquisa sobre a história da educação em Minas Gerais colonial 
desde seus processos de formação doutoral. Refiro-me, particularmente, 
à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – Campus JK 
(Diamantina) e à Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Na pri-
meira, os estudos tem como ênfase as instituições educativas de caráter 
confessional, especialmente os recolhimentos existentes na Capitania de 
Minas Gerais no século XVIII, e os aspectos da educação moral e religiosa 
desenvolvida nestas instituições, nos quadros culturais da sociedade co-
lonial.13 Na PUC Minas os estudos vão se orientando para o problema da 
relação de diferentes segmentos da sociedade com a cultura escrita e os 
usos do escrito, implicando, mais uma vez, na questão das formas de ob-
tenção das habilidades da escrita e da leitura. Em outra dimensão, essas 
relações estabelecem-se com instituições como a maçonaria, caracteri-
zadas pela presença dos letrados e de intensos usos do escrito, já no final 
do século XVIII e inicio do século XIX.14 
 Ciente da superficialidade desta mirada sobre a história e a historio-
grafia da educação na América portuguesa com ênfase na Capitania 
de Minas Gerais, acredito, no entanto, na sua utilidade para dar a conhe-
cer uma produção que vem avançando com o entusiasmo dos pesqui-
sadores a ela dedicados. Um trabalho lento e cuidadoso, que envolve a 
exploração garimpeira dos arquivos localizados no Brasil e em Portugal, 
bem como a ousadia e a necessidade de propor a discussão conceitual 
sobre educação e práticas educativas no contexto do Antigo Regime e 
seus entendimentos e apropriações em Minas Gerais colonial. 

NOTAS
* A parte inicial deste artigo foi publicada, com algumas diferenças, em 
FONSECA, 2011a. A pesquisa que vem subsidiando essas reflexões conta 
com financiamento do CNPq e da FAPEMIG. 
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¹ Alguns dos estudos mais conhecidos sobre este movimento de produ-
ção intelectual brasileira são: GUIMARÃES, 1988; IGLESIAS, 2000; MOTA, 
1999; REIS, 1999; BOTELHO & SCHWARCZ, 2009; DIEHL, 1998.

² Ver, sobre essa historiografia: CARVALHO, 1998; FONSECA, 2009; 2011a.

³ Utilizei a 4a edição, publicada pela Editora Melhoramentos, em 1963.

4 Já analisei anteriormente algumas características da obra de Azevedo 
em meu livro Letras, ofícios e bons costumes, já referenciado. Ver páginas 
51-52. Manuais de História da Educação para a formação de professo-
res, como o de Afrânio Peixoto e outros, foram analisados em FONSECA, 
2011a.

5 Refiro-me à obra Faire de l’histoire. Nouveaux problèmes, nouvelles 
approches, nouveaux objets, organizada por Jacques Le Goff e Pierre 
Nora, que no Brasil foi traduzida e publicada em três volumes, cada um 
deles com um dos subtitulos da publicação original. 

6 O Grupo de Pesquisa Cultura e Educação na América Portuguesa – GCE-
AP, integra pesquisadores de várias partes do Brasil, mas tem no núcleo 
de Minas Gerais um grupo forte no âmbito da produção de pesquisas e 
publicação de trabalhos sobre os diferentes processos e práticas edu-
cativas coloniais. Os centros de maior importância na produção dessas 
pesquisas no Estado são a Universidade Federal de Minas Gerais, Univer-
sidade Federal de Ouro Preto, Universidade Federal de São João del Rei,  
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais.

7 O estudo trata, em uma de suas vertentes, da análise da produção his-
toriográfica brasileira sobre a educação no período colonial, realizada 
entre as décadas de 1990 e 2010. 

8 Uma análise dessa relação para a produção brasileira está em FONSE-
CA, 2009a.

9 Nos anos 1990 e início dos 2000 alguns autores, no ambito se seus estudos 
sobre a história do livro e da leitura, aproximaram-se de temas de interes-
se da história da educação, e contribuíram para a abertura de frentes de 
pesquisa vinculadas a este campo. Ver: VILLALTA, 2007.
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10 Na UFMG muitos dos estudos dessa primeira vertente tem sido desen-
volvidos por mim, desde 2006, e publicadas principalmente em FONSECA, 
2009; FONSECA, 2010; FONSECA, 2011; FONSECA, 2013; FONSECA, 2014. No 
segundo caso, vejam-se os trabalhos de SILVA, 2011; GORGULHO, 2011; 
OLIVEIRA, 2008; JULIO, 2007; CUNHA, 2007; VARTULI, 2014; MENESES, 2013; 
MENESES, 2008; MENESES, 2011.

11 Na UFSJ os trabalhos tem sido realizados sob a liderança da professora 
Christianni Cardoso Morais e seus projetos de pesquisa. Alguns trabalhos 
resultantes de sua orientação são: SANTOS, 2011; OLIVEIRA, 2013; SANTOS, 
2014.

12 Na UFOP as pesquisas destes temas no campo da História da Educação 
colonial tem sido realizadas sob a liderança do professor Álvaro de Araú-
jo Antunes. Alguns trabalhos resultantes de sua orientação são: SANTOS, 
2014; QUADROS, 2012.

13 Este núcleo da UFVJM está sob a liderança da professora Ana Cristina 
Pereira Lage.

14 Na PUC Minas as pesquisas estão sob a liderança das professoras Virgi-
nia Maria Trindade Valadares e Silvia Maria Amancio Rachi Vartuli.
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RESUMO

 O presente artigo apresenta uma reflexão sobre as par-
ticularidades da politica pombalina e seus vários desdobra-
mentos, bem como seus impactos, especialmente, no que 
tange à reforma educacional que propõe a criação da es-
cola pública em todo o reino português e sua execução nas 
localidades brasileiras, incluindo as de Mato Grosso, durante 
a segunda metade do século XVIII e inícios do XIX.

Palavras-chave: O Ensino Régio. Reformas Pombalinas da 
Educação. Aulas Régias. Mato Grosso Colonial

ABSTRACT

 This article presents a study of the peculiarities of Pom-
bal’s policy and its various developments and their impacts, 
especially with regard to education reform proposing the 
creation of public education throughout the Portuguese 
kingdom and its implementation in the Brazilian locations, in-
cluding the Mato Grosso, during the second half of the eigh-
teenth century and beginnings of the XIX.

Keywords: The Regal Education. Education Pombal reforms. 
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INTRODUÇÃO

[...] Os decretos pombalinos de 1759, que teriam por finalidade 
preencher a lacuna deixada pelos jesuítas nas colônias de ultra-
mar, não tiveram, ao que tudo indica nenhuma ressonância em 
Mato Grosso, onde nem mesmo eles haviam estado como ele-
mentos da colonização portuguesa na qualidade de educadores 
[...]. (MARCÍLIO, 1963, p. 25)

A dimensão pensada nos estudos da História do Ensino em Mato 
Grosso pelo médico e secretário estadual de Educação e Saúde, 
Humberto Marcílio, contribui para trazer ao debate questões e re-

flexões relacionadas às Reformas Pombalinas da Educação e a Organi-
zação do Ensino Régio na capitania de Mato Grosso, durante a segunda 
metade do século XVIII e inícios do XIX. 
 Tais reformas na área da educação foram colocadas em execução 
pelo governo português em seus domínios, mediante diploma legal, o Al-
vará Régio de 1759, que extinguiu os estabelecimentos regulados pelos 
jesuítas e instituiu as primeiras aulas régias. Por essa via, a administração 
colonial portuguesa trouxe para si a responsabilidade pela educação e 
instrução sob novas orientações metodológicas e pedagógicas. 
 Essa medida deixou dúvidas, especialmente no que se refere aos 
impactos provocados nas antigas modalidades de educação, suas prá-
ticas educativas e culturais2 estabelecidas na região mato-grossense, sob 
a direção de instituições, ordens religiosas, ou sob a responsabilidade de 
particulares, leigos e familiares. 
 Em meio a essa “via de mão dupla”, neste artigo são apropriadas 
as reflexões acima expostas de Marcílio (1963, p. 5) para adicioná-las às 
questões estabelecidas, com o objetivo de se pensar as particularidades 
da política pombalina e seus vários desdobramentos, bem como seus im-
pactos, especialmente no que tange à reforma educacional que propõe 
a criação da escola pública em todo o reino português e sua execução 
nas localidades brasileiras, como foi o caso de Mato Grosso. 
 Na espacialidade mato-grossense, segundo os registros documen-
tais e historiográficos, não foi verificada a presença de estabelecimentos 
educacionais jesuíticos, a exemplo de seminários ou escolas. A época 
que abrange os anos de 1549 a 1759 é compreendida como período ‘je-
suítico’, onde “o ensino ficava, majoritariamente, a cargo da Companhia 
de Jesus, instituição religiosa regular que ministrava o ensino básico nas 
‘escolas de ler, escrever e contar’, como eram denominadas, à época, 
as escolas do ensino fundamental”. (CARDOSO, 2004, p. 179). 
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 Além disso, os jesuítas responsabilizavam-se pelos estudos maiores, 
ministrados nos Seminários espalhados por todo o Brasil. Em Mato Grosso, 
essa última modalidade institucional só veio a florescer as vésperas da se-
gunda metade do século XIX, já em pleno Império e sob a administração 
do Bispado de Cuiabá. 
 A afirmação de Marcílio desconsidera a passagem de dois jesuítas 
pela região, os padres Estevão de Castro e Agostinho Lourenço, quando 
da criação da Capitania e nomeação e posse do 1º governador, o ca-
pitão-general Antônio Rolim de Moura. A presença desses inacianos em 
Mato Grosso, já na segunda metade do século XVIII, preanunciava a dis-
posição dos jesuítas em, não só se incumbir da catequização indígena, 
mas, no futuro, dar continuidade às lides educativas formais, o que não 
ocorreu devido à expulsão da Ordem do Brasil, logo que estes chega-
ram à capitania de Mato Grosso. Ali, esses missionários foram surpreen-
didos com o banimento de sua ordem do Brasil, em 1759, antes mesmo 
que suas atividades extrapolassem os aldeamentos e as missões de índios, 
para a constituição e promoção da educação escolar formal. 
 Na obra Apontamentos Cronológicos da Província de Mato Grosso, 
de autoria de Augusto Leverger, o Barão de Melgaço, essa passagem foi 
registrada: 

[...] Em observância das ordens que recebera da Corte acerca 
dos jesuítas, o capitão general mandou recolher o padre Agos-
tinho Lourenço da aldeia de São José, em que prestara os me-
lhores serviços e fê-lo seguir para Cuiabá e dali para São Paulo. 
O padre Agostinho se houve com todo o interesse na direção da 
aldeia, sem embargo do que nela tinha despedido muito do seu 
próprio, de vários presentes que lhe haviam feito não só os padres 
espanhóis, mas muitas pessoas destas minas; e também empre-
gou sempre com grande zelo e cuidado no aumento das mesmas 
Instituições Educativas e o Ensino aldeia; e havendo-a começado 
desde seus fundamentos, sem para ela caber mais coisa alguma 
que uns poucos índios brutos e muita parte deles para batizar; e 
agora na sua retirada se achava a mesma aldeia com engenho 
de moer cana, teares de tecer algodão de que muitos índios an-
davam vestidos; muita planta e criação de e um total de 30 cabe-
ças de gado. Foi substituído pelo padre Domingos Gomes da Cos-
ta3. O outro missionário jesuíta, padre Estevão de Castro já tinha 
tido que deixar por estar para a aldeia de Santana da Chapada; 
teve por sucessor o padre Simão de Toledo Rodovalho. (LEVER-
GER, 2001, p. 49-50)

 A partir daí, depreende-se que, mesmo com o distanciamento físico 
dos educadores jesuíticos na capitania de Mato Grosso, durante o perí-
odo colonial, em Portugal e em outras regiões brasileiras, como também 
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no Reino espanhol fronteiriço com Mato Grosso, a presença dessa con-
gregação foi maciça e marcante em todos os aspectos, com destaque 
para a preparação e formação de missionários, professores, clérigos, mi-
litares e homens de ciência que circularam em Mato Grosso. Muitos dos 
alunos se estabeleceram e participaram da construção de identidades 
e representações culturais no processo de colonização portuguesa nessa 
espacialidade e temporalidade específicas do extremo oeste colonial.
 Ainda, em relação à presença e à questão do ensino jesuítico nessa 
região dos confins da América portuguesa, a capitania de Mato Grosso, 
importante se faz destacar os estudos, no campo da educação, de Nei-
mar Machado de Souza, Amarílio Ferreira Júnior e Antonio Jacó Brand (A 
Escola Colonial entre os Itatim, 2012), referente ao período jesuítico nas ci-
tadas missões indígenas4(1631-1659). Segundo os autores, no que se refe-
re à formação dos missionários professores que atuaram nessa região do 
antigo Vice-Reino do Peru, na América espanhola, hoje região de Mato 
Grosso do Sul, é interessante destacar que, naquele estado, ainda hoje 
vivem mais de 30 mil indígenas falantes do idioma Guarani.
 Nessa perspectiva, como não houve na capitania de Mato Grosso, 
no período colonial, a substituição de um sistema controlado pela Com-
panhia de Jesus, nem por aquele praticado nos moldes de escolarização 
oficial da Capitania, indaga-se: Como essa conjuntura política de refor-
mas foi vista pelas autoridades lusitanas e locais? Como as mesmas foram 
assimiladas pela população da Capitania, habitantes de uma região de 
fronteira e sertão?
 Em Mato Grosso, há de se considerar o pluralismo étnico-cultural, 
típico da região, bem como sua ocupação demográfica, vistos os am-
plos e contínuos deslocamentos populacionais, em face do efervescente 
processo de colonização. Depreende-se que essa operação não foi fácil, 
uma vez que implicou em um longo processo de gestão político-adminis-
trativa, já que as condições locais e a geopolítica da região demanda-
vam interesses e permanentes esforços para se expandir territorialmen-
te, conquistando espaços que, mais tarde, conformariam a capitania 
de Mato Grosso, seja a partir de invasões de territórios em litígio com os 
domínios espanhóis, ou através de ganhos e acordos estabelecidos nos 
diferentes tratados; ou, também, conquistando territórios dos povos ame-
ríndios, que se avizinhavam da América portuguesa.
 Esse cenário, no entanto, não colocou a instrução e a educação à 
parte.  A população da região, compreendida pelo Vale do Cuiabá e o 
Vale do Guaporé, desde o início do século XVIII, antes mesmo da instala-
ção da capitania de Mato Grosso, sempre estabeleceu importantes rela-
ções educativas culturais mediadas ou por mestres pagos pelas Câmaras 
de Cuiabá e de Vila Bela da Santíssima Trindade, ou por preceptores par-
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ticulares, custeados por familiares dos alunos. Mais tarde, leigos, clérigos, 
homens de ciência e militares foram também envolvidos, tanto no ensino 
de primeiras letras como na aprendizagem de ofícios. 
 Segundo a empiria e a historiografia mato-grossense, tais modalida-
des de ensino não sofreram qualquer alteração após o estabelecimento 
das aulas régias, etapa primeira da Reforma Pombalina, complementa-
da ao longo das décadas seguintes, tendo por base posteriores determi-
nações régias.
 Infere-se, portanto, que, para o poder metropolitano, a expansão 
territorial, a segurança e a defesa dos domínios e conquistas da frontei-
ra mato-grossense foram assuntos considerados prioritários na ocasião, 
ficando a escolarização da população em segundo plano. Entretanto, 
em 1759, durante o reinado de D. José I, a Coroa portuguesa, através 
do Alvará de 28 de junho, determinou a expulsão dos jesuítas - até então 
responsáveis pelas atividades educacionais e catequéticas em todo o 
Império lusitano, incluindo o Brasil, e que instituiu um sistema de aulas sob 
a responsabilidade dos professores régios, daí a criação do cargo de Di-
retor dos Estudos. Com isso, a educação passou a ter a direção do Estado 
luso.
 Essa autoridade educacional era nomeada pelo rei, a qual todos os 
professores estavam subordinados, cabendo-lhe averiguar, com especial 
exatidão, o progresso dos estudos, evitando abusos. Ao mesmo tempo, 
deveria propor meios convenientes para fazerem o progresso das esco-
las. Competia também ao Diretor, advertir, corrigir e castigar os profes-
sores com a privação do seu emprego, aplicando-lhes pesadas penas, 
porém, tendo todo cuidado para extirpar as controvérsias e fazer com 
que, entre os professores, houvesse uma perfeita harmonia e que todos 
conspirassem para o progresso de sua profissão e aproveitamento dos 
seus discípulos.
 Contudo, Fonseca (2010, p. 19) revela que nos primeiros anos após 
o citado Alvará, “algumas aulas régias foram colocadas em prática no 
Brasil, principalmente nas capitanias do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia 
e Pernambuco”. Destaca a mesma autora que as dificuldades encontra-
das nessa implementação têm sido analisadas por diversos pesquisado-
res e cita alguns aspectos como:

[...] a insuficiência de orientações e de dispositivos legais e admi-
nistrativos para a realização dos concursos para provimento das 
cadeiras; o desinteresse quanto ao ingresso na carreira de profes-
sor régio; ‘as dificuldades na substituição dos antigos métodos e 
materiais da pedagogia jesuítica por aqueles que foram indica-
dos pela legislação pombalina [...]. (FONSECA, 2010, p. 19)
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 Na capitania de Mato Grosso, é perceptível que, a partir da edição 
do Alvará Régio de 1759, primeira fase da reforma educacional, segundo 
a documentação oficial, dava-se início, mesmo que de forma esparsa, 
ao movimento reformista lusitano, sob a coordenação do poder local 
constituído, seja com a notícia dada pelo capitão general, governador 
da capitania, Antônio Rolim de Moura, o qual anunciou a expulsão dos 
jesuítas, ou pela apreciação dos ditos ordenamentos mandados cumprir 
pelas Câmaras da Vila de Cuiabá e de Vila Bela. Isso acabou provocan-
do avaliações, cobranças e envio de documentos, pelos camaristas ao 
governador, solicitando-lhe providências para as questões de ensino na 
região.
 Sabe-se que a reforma dos estudos não aconteceu de forma linear, 
mas marcada por várias etapas, diferentes uma das outras. Na realida-
de, passou por longo processo de implantação e consolidação do novo 
sistema de ensino. A primeira fase da reforma data de 1759, também 
compreendida como reforma dos estudos menores, que, para Cardoso 
(2004, p. 182) as “(...) correspondia o ensino primeiro e ao ensino secundá-
rio, sem distinção. Depois de concluídos os Estudos Menores, o estudante 
habilitava-se a cursar os Estudos Maiores, ou seja, aqueles oferecidos pela 
universidade.”
 O estabelecimento dos Estudos Menores, modalidade formada pe-
las Aulas de primeiras letras (ler, escrever e contar) e Aulas de humani-
dades (cadeiras de gramática, língua grega, língua hebraica, retórica 
e poética, filosofia moral e racional), denominadas de maneira geral de 
‘Aulas Régias’5, ocorreu dentro de limitadas possibilidades, quando da 
instalação do sistema de ensino oficial nas demais capitanias brasileiras.
 As observações e particularidades da região mato-grossense po-
dem ser destacadas, a princípio, pelo alcance geográfico da reforma, 
plano que ficou circunscrito a duas vilas, Vila de Cuiabá e Vila Bela da 
Santíssima Trindade. Já, para as demais localidades, a escolarização se 
mantinha aos moldes de práticas educativas diversas não escolares e 
com indícios esparsos de educação formal, a cargo de professores, mes-
tres, leigos, clérigos, particulares e contratados pelas famílias que, de cer-
ta forma, supriam a ausência do Estado.
 Posto à vista urge apresentar algumas considerações, visto que a 
capitania de Mato Grosso foi desmembrada da capitania de São Paulo 
em 1748. A Carta Régia de 22 de setembro do mesmo ano nomeou o 
primeiro governador e capitão-general da recém-criada capitania, o ca-
pitão de Infantaria Antônio Rolim de Moura, senhor das vilas de Azambuja 
e Montragil que, em 12 de janeiro de 1751, chegou à Vila de Cuiabá e, no 
dia 17, tomou posse do governo. Em 19 de março de 1752, erigiu-se a vila-
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-capital, que foi chamada de Vila Bela da Santíssima Trindade, - cabeça 
do governo, que teve por armas, um triângulo.
 Dessa maneira, entre 1752 e 1759, no intervalo de sete anos, além 
dos trabalhos de conquista, controle, segurança e defesa da fronteira, 
que exigiram a instalação de fortes e fortalezas, ordenanças e compa-
nhia militares, demarcações, guerras e domínio das populações pobres, 
indígenas, escravas e de quilombolas, sob a organização da Coroa lusi-
tana, governantes e pela elite local, a notícia da edição do Alvará Régio 
de 1759 teve pouca repercussão na região. Os demais assuntos pertinen-
tes à reforma ficaram descolados das políticas de orientação portuguesa 
para o primeiro governador e os seus sucessores, até 1775.
 Nas décadas seguintes, a Capitania se manteve estabelecida cul-
turalmente com as ações de escolarização da população e com as 
práticas educativas culturais estabelecidas, também, pelas instituições 
transferidas de Portugal para Mato Grosso, representadas pelas: Câma-
ras Municipais, Igreja, as organizações Militares, adicionadas do conheci-
mento científico dos Homens de Ciência. 
 Diante dessa situação, as reformas pombalinas de educação foram 
implantadas com relativa margem de tempo nas diversas capitanias bra-
sileiras, especialmente naquelas que chegaram a sua primeira fase de 
sua aplicação, a exemplo da capitania do Rio de Janeiro, cujo início ofi-
cial das Aulas Régias ocorreu em 8 de junho de 1774, exatamente quinze 
anos depois de ser editado o Alvará de 28 de junho de 1759 (CARDOSO, 
2004, p.183).
 Pelo exposto, para essas reformas acontecerem, não importava o 
lugar, mas sim as particularidades inerentes a cada região. Em Mato Gros-
so, a aplicação do citado Alvará aconteceu com a seleção do primeiro 
professor régio, após 1762, ou seja, três anos após a expedição do Alvará 
de 1759. 
 Percebe-se, nessa breve cronologia histórica, que a questão da 
educação merece uma revisão no que toca aos julgamentos atribuídos 
a Mato Grosso, como condutora de uma educação tardia, atrasada e 
marginalizada, fato justificado tão somente pela não aplicabilidade ime-
diata dos ordenamentos, sem se aventar para questões como “tempora-
lidade” de criação e instalação da Capitania, na sua “territorialidade e 
espacialidade” e nas questões da sua “transculturalidade”. 
 Na perspectiva dos concursos, os estudos de Cardoso (2004, p. 183) 
revelam que:

[...] o primeiro concurso para professores públicos realizados no 
Brasil, aconteceu na cidade de Recife, em 20 de março de 1760. 
No mesmo ano, em 7 de maio, realizaram-se os primeiros exames 
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para professores régios de Gramática Latina, no Rio de Janeiro. 
Entretanto, em 1765 não havia ainda sido nomeado nenhum pro-
fessor público no Brasil, embora os concursos já houvessem se rea-
lizado. No Rio de Janeiro, o inicio oficial das Aulas Régias ocorreu 
em 8 de junho de 1774[...]. Havia se passado exatamente quinze 
anos, desde o alvará de 28 de junho de 1759, quando fora implan-
tado o novo sistema público de ensino, no Reino Português [...]

 Assim, percebe-se que não havia linearidade na consolidação da 
nova prática nas capitanias brasileiras, pois, muitas delas padeciam dos 
mesmos problemas com relação ao ensino. Se algumas deixavam seguir 
o fluxo natural das coisas e dos acontecimentos, outras, em condições 
mais desfavoráveis, acabavam retardando o processo de implantação 
das reformas pombalina da educação.
 A capitania de Mato Grosso padeceu dos mesmos óbices que as 
capitanias similares, mas com um diferencial: por ser uma capitania nova 
no cenário nacional, instalada numa região de confins, com limites ain-
da indefinidos e revestidos de valores culturais diversos; por ser a menina 
dos olhos da Coroa portuguesa, no quesito novas conquistas, domínios, 
riquezas minerais e naturais a serem descobertas - vivia Mato Grosso um 
relativo “isolamento”, porém essa questão carece de investigações mais 
aprofundadas.
 Paradoxalmente, na capitania, as preocupações dos capitães-ge-
nerais, governantes e da metrópole convergiam no que toca aos projetos 
ambiciosos, alguns deles não levados avante. Já os projetos no âmbito 
educacional, como a educação e a instrução pública – aulas de enge-
nharia, de medicina, a formação dos contadores e geógrafos, a prepa-
ração de alunos para a universidade e a formação de militares, tiveram 
realizações práticas, como as “aulas Régias”6, acontecimento registrado 
nos diferentes estudos que abordam o ensino público na capitania de 
Mato Grosso.
 Com base na documentação levantada, principalmente naquelas 
assentadas no magistério régio em Mato Grosso, com destaque para os 
registros de memórias contidos nos Anais do Senado da Câmara de Cuia-
bá e de Vila Bela da Santíssima Trindade e referentes aos processos de 
seleção dos professores denominados “régios”, pode-se afirmar que, com 
base no Alvará de 1759, foi colocada a concurso, em 1762, a cadeira de 
Gramática da Vila de Cuiabá, cujos exames ficaram a cargo dos comis-
sários: doutor Intendente, Francisco Xavier dos Guimarães Brito e Costa, 
fidalgo da Casa Real, do doutor Juiz Ordinário Antonio da Silveira Fagun-
des Borges, o Secretário do governo Diogo José Pereira e do doutor João 
Freire de Albuquerque. Nesse certame foram aprovados os padres: José 
de Almeida e Manuel Alves, conforme notícia dos Anais de 1762:
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[...] Aos 5 de junho se pôs em concurso a cadeira de Gramática 
da Vila do Cuiabá, e se puseram a esta o padre José de Almeida 
e o padre Manuel Alves, os quais vieram ambos do Cuiabá com 
esse projeto, em cujo ato assistiu o doutor intendente, Francisco 
Xavier dos Guimarães Brito e Costa, fidalgo da casa real, o doutor 
juiz ordinário Antonio da Silveira Fagundes Borges, o secretário do 
governo Diogo José Pereira, e o doutor João Freire de Albuquer-
que, todos agigantados corifeus(mestres) da latinidade. Por isso, o 
padre com, maior desembaraço e sabedoria, resolveu as duvidas 
e construiu as respostas e sabedoria, digo, orações que lhe de-
ram, de sorte que foi a sua aprovação um “nemine discrepanti”. 
[Ninguém discorda]. (AMADO; ANZAI, 2006, p. 86, grifo nosso)

 O documento apresenta todos os passos exigidos pelos dispositivos 
legais da reforma do ensino oficial português, por ocasião dos concur-
sos e exames para a provisão do cargo de professor. Estabelecia o or-
denamento de 1759 que não limitava idade mínima para o candidato, 
as inscrições eram gratuitas, não se exigindo dos candidatos, a professor 
régio ou ao ensino particular, qualquer diploma ou comprovante de ha-
bilitação para o cargo. Precisava ele demonstrar conhecimento, ter bons 
trâmites com a comunidade, ser cristão e possuidor de bons costumes. 
Após aprovação, recebia a provisão autorizando-o a lecionar. Portanto, 
os professores régios de Gramática Latina, Grego, Retórica e Filosofia e os 
mestres de ler, escrever e contar constituíram os dois primeiros grupos de 
professores selecionados, nomeados, pagos e controlados pelo Estado 
lusitano.
 A mesma autora apresenta o Alvará de 1759, e enumera os privilé-
gios concedidos pela Coroa, aos professores:

[...] terão o privilégio de nobres, incorporados em direito comum, 
e especialmente no Código Título de professoribus et medicis”. 
Isso significa passar da condição de plebeu à de pessoa honra-
da, ou seja, ganhar um título de distinção social e política, que 
trazia vantagem na ascensão social, além de garantir certo privi-
légios, como a isenção de determinados impostos, a possibilida-
de de ocupar postos destinados à nobreza, a exclusão de penas 
infames, ou ainda o privilégio de não ir para a prisão. Do universo 
das pessoas honradas faziam parte os nobres, que se dividiam em 
“principal nobreza do reino”, “nobreza distinta” e “nobreza ordi-
nária”. Os plebeus estavam excluídos desse universo. Na relação 
das honras concedidas aos súditos, cabia à categoria de letra-
dos, constituída por doutores, licenciados e bachareis formados, 
o grau de nobreza ordinária, que era o mais baixo [...]. (FONSECA, 
2011, p. 102)
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 Por outro lado, chama a atenção para o problema de sintonia entre 
o discurso de valorização do ofício e a sua prática, pelos próprios profes-
sores. Esclarece que isso significava que:

[...] muitos deles, embora colocassem o magistério régio em se-
gundo plano em suas vidas, o representavam de uma forma posi-
tiva e idealizada quanto disso poderia depender a obtenção de 
vantagens ou de mercê. A conquista de distinção social na socie-
dade do Antigo Regime, mesmo que não acompanhada de as-
censão social, era significativa, sobretudo na América, marcada 
pela presença da escravidão, pelos preconceitos e relação ao 
trabalho manual, e pela valorização dos diferentes mecanismos 
de aproximação com as esferas mais importantes de poder. Para 
os professores régios a inserção no mundo da cultura escrita já lhes 
daria uma alguma vantagem, e a possibilidade de somarem ou-
tros elementos na busca por melhores posições, levava-os ao ten-
tar construir uma representação positiva do oficio e de sua dedi-
cação a ele, o mais proximamente possível do perfil prescrito pela 
legislação e desejado pelo Estado [...]. (FONSECA, 2011, p. 106) 

 Nesses termos, segundo os estudos de António Nóvoa (1999, p. 17), 
a partir do final do século XVIII:

[...] não é permitido ensinar sem uma licença ou autorização do 
Estado, a qual é concedida na sequencia de um exame que pode 
ser requerido pelos indivíduos que preencham certo número de 
condições (habilitações, idade, comportamento moral, etc.). Este 
documento constitui um verdadeiro suporte legal ao exercício da 
atividade docente, na medida em que contribui para a delimita-
ção do campo profissional do ensino e para atribuições ao profes-
sorado do direito exclusivo de intervenção nesta área [...].

 No decorrer da vigência e aplicabilidade das reformas dos Estudos 
Menores, muitas foram as dificuldades apresentadas nas diversas capi-
tanias brasileiras para sua implantação, visto terem surgido problemas e 
obstáculos de ordens diferenciadas, como professores concursados, mas 
não empossados; a falta de compêndios recomendados pelo Alvará de 
1759; disputas políticas, entre outros aspectos.
 Isso levou a Coroa a desdobrar a Reforma Pombalina dos Estudos 
Menores em outras grandes reformas, como a de 4 de junho de 1771, 
ocasião em que, por um novo Alvará, extinguiu a direção-Geral dos Estu-
dos no Reino e seus domínios, passando a administração e a direção dos 
Estudos das Escolas Menores para a Real Mesa Censória, dando início à 
segunda fase da Reforma dos Estudos.
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 Esse momento reformista foi marcado com a Lei de 6 de novembro 
de 1772, quando o governo lusitano passou a promover correções e in-
crementar ofertas para o ensino escolar. Essa fase ficou conhecida tam-
bém como reforma dos Estudos Maiores, simultânea à reformulação dos 
estudos específicos da Universidade de Coimbra. Subentende-se que, 
após cursar os Estudos Menores, o estudante se encontrava habilitado e 
pronto para cursar os Estudos Maiores, promovidos pela Universidade de 
Coimbra, que perfaziam a segunda fase da implantação do sistema de 
ensino público no mundo luso (CARDOSO, 2011, p. 76-77). 
 Inclui-se também nesse processo de reforma dos Estudos Menores, 
datado de 1772, a criação do Subsídio Literário, uma fonte regular de 
recursos para a manutenção do sistema de ensino, o que permitiria a 
ampliação e a manutenção não só das “Aulas Régias” de leitura, escrita 
e cálculo, mas também das cadeiras das disciplinas avulsas, como as de 
Filosofia, Gramática Latina e outras.
 O Subsídio Literário, de acordo com os estudos e apontamentos de 
Gilberto Luiz Alves (1996, p. 45), no âmbito das reformas pombalinas da 
instrução pública, era um imposto destinado a prover recursos para im-
plantação e custeio de aulas régias de primeiras letras e de nível secun-
dário, que, em valores, consistia: “Na América, e África de um real em 
cada arrátel de Carne da que se cortar nos Açougues; e nelas, e na Ásia 
de dez reis em cada canada de Água ardente das que se fazem nas Ter-
ras, debaixo de qualquer nome que se lhe dê, ou venha dar”.
 Contudo, antes da criação desse imposto, Fonseca (2011, p. 100) 
esclarece que “o pagamento era estipulado de forma irregular. No Brasil, 
por exemplo, usavam-se parâmetros diferentes e variáveis, que podiam 
ser os valores pagos na Corte ou aqueles praticados em outras partes do 
império”.
 Depreende-se que, em Portugal, o século XVIII foi marcado como 
um século, sobretudo, “reformador” e, a justo título, considerado divisor 
de águas entre o mundo moderno e o mundo contemporâneo, que “de-
canta as estruturas profundas, realiza as instâncias-guias do primeiro, con-
tem os ‘incunábulos’ do segundo. E a laicização aliada ao reformismo 
(político, e cultural, sobretudo) são as bases que sustentam este papel do 
século das Luzes”. (CAMBI, 1999, p. 324).
 Em Mato Grosso, o processo reformista, pelas razões já enunciadas, 
como a não presença dos educadores jesuítas, bem como a ausência 
de organização escolar, ou melhor, dizendo, sem os elementos da cul-
tura escolar na forma institucionalizada de escola, o modelo pombalino 
se realizou paulatinamente na região, convivendo com o modelo rema-
nescente, ainda que observadas as proposituras estabelecidas pelo reino 
português, ocasionado pelo tempo e o distanciamento geográfico da 
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Capitania com os demais centros. Contudo, não foi muito diferente da-
quelas capitanias localizadas próximas ao poder central e com capaci-
dade instalada, marcadas pela presença da Companhia de Jesus.
 Segundo os Anais de Vila Bela da Santíssima Trindade, no ano de 
1775, aos 7 de janeiro, após recebimento da carta de Luiz de Albuquer-
que de Melo Pereira e Cáceres, governador da Capitania, o vereador 
Francisco Xavier Antam dava a conhecer as seis e mais disposições régias 
de 10 de novembro de 1772, que estabeleciam o Subsídio Literário des-
tinado ao pagamento dos professores dos estudos das escolas menores, 
reformado pelo Alvará e Instruções de 28 de junho de 1759. O registro 
noticioso sobre os feitos administrativos do governador Luiz de Albuquer-
que e o pronunciamento do vereador deixaram fulgurar o otimismo, ao 
enaltecer que a “Capital de Mato Grosso, contava com 23 anos de sua 
fundação:”

[...] como já floriu notoriamente no comércio e na agricultura [duas 
palavras]... Entrada nas belas letras, para que, na civilização e na 
riqueza, tivesse a América Portuguesa, ainda nos mais interiores 
de seus sertões, em que competisse, nos tempos futuros com as 
cidades da Europa, que não tiveram melhores princípios; pois que 
a soberba Roma constava séculos de sua fundação quando en-
trou a ilustrar-se pelas artes e ciências [...] (AMADO; ANZAI, 2006, 
p. 196, grifo nosso)

 Por essa ocasião, buscava-se dar impulso à educação. Os discursos 
do vereador Francisco Xavier Antam e do governador Luiz de Albuquer-
que, em defesa do Subsídio Literário implantado na capitania em 1755, 
não surtiram o efeito esperado, até porque esse imposto não fora ainda 
recolhido. 
 Por conta disso, no governo do capitão-general Caetano Pinto de 
Miranda Montenegro, frente à situação de descaso para com a instru-
ção pública, principalmente com relação ao imposto para custear os 
honorários dos professores, acatou o determinado pela Carta Régia de 
19 de agosto de 1799, encaminhada às capitanias brasileiras, como da 
Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, Pará, Maranhão, Goiás e 
Mato Grosso. Nela, o Príncipe Regente, D. João, fala de seu interesse de 
promover o bom estado das escolas e do ensino público e expõe a sua 
tristeza pelo estado deplorável em que se achavam as escolas, motivado 
pela falta de sistema, de organização no estabelecimento das cadeiras 
de ensino, de aplicabilidade das normas e pela falta de inspeção:

[...] Eu Príncipe vos envio muito saudar sendo-me prazer por ti, a tris-
te e deploração do estado, em que se acham as escolas menores 
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em todas as Capitanias do Brasil pela falta de sistema, com que 
se acham estabelecidas as cadeiras necessárias para a instrução 
publica, pela qualidade das mesmas, com que fosse se atendo 
ao que mais esse necessário no local, onde se estabeleceriam as 
pobres ditas cadeiras, pela falta de uma norma fixa para a nome-
ação e escolha dos professores, para inspeção sobre o cuidado, 
atividade e zelo com que os mesmos professores comprimissem 
as suas obrigações, e finalmente pela falta de proporção entre 
as cadeiras que se estabelecerão e as rendas e produto do sub-
sidio literário, que desse servir ao pagamento de seus honorários. 
(ACBM/IPDAC. Pasta n.º 148. Caixa 25, grifo nosso)

 Ordenava, o mesmo Príncipe Regente, que os governantes estudas-
sem soluções, examinassem as dificuldades e apresentassem novos enca-
minhamentos e procedimentos para a melhoria da instrução na região, 
dando-lhes autonomia para tal fim, inclusive que encontrassem meio de 
elevar os recursos do Subsídio Literário, na crença de que o referido im-
posto subsidiasse todas as despesas com a instrução, desde o salário, ins-
peção e aposentadoria dos professores, mas que também amparasse 
as atividades burocráticas necessárias, como exames, concursos e inspe-
ção:

[...] Ei por bem ordenar-vos que procedas ao exame de todos es-
tes objetos, e que mude circunstancialmente lhe a forma, pra isso, 
sobre o quantitativo atual e sobre o aumento, que poderá ter o 
subsidio literário, quando bem administrado, ou mandado em pe-
quenas porções, para o que vos dou toda e necessária autorida-
de, a fim de que possas desde logo fazer que este ramo de renda 
pública se tenha maior auge que for possa. (ACBM/IPDAC. Pasta 
n.º 148. Caixa 25, grifo nosso)

 Determinava também que o governante de Mato Grosso preservas-
se o número de cadeiras/aulas já disponíveis para a região. Preocupado 
com as questões fronteiriças, autorizava que fosse estabelecida uma ca-
deira de Aritmética, Geometria e Trigonometria, com a qual pudessem 
ser formados bons contadores e medidores. A finalidade era a de suprir 
a demanda da região de “fronteira e sertão” com profissionais compe-
tentes, para auxiliar o poder lusitano na demarcação com exação do 
território e rios, com especialidade para as áreas conquistadas, ou em 
processo de conquista ou de litígio. Esses futuros profissionais deveriam ser 
capacitados para efetivar estudos, levantamentos, elaborar planos, me-
didas e, mediante as anotações de trabalho, procedessem às descrições 
do território e dos rios de Mato Grosso. 
 Percebe-se que, para o Príncipe Regente, a instrução nessa região 
era de fundamental importância, vez que os serviços essenciais, técnicos 



52

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - NDIHR

e de qualidade deveriam ser executados e encaminhados pelos próprios 
habitantes, restando somente ter bons governantes para a viabilização 
dos planos:

[...] segundo, sobre o mesmo em qualidades de cadeiras, que 
será necessário conservarem, e das que convirá suprimir, tendo 
tão bem em consideração, que na capital dessa Capitania de-
termino que se estabeleça uma cadeira de aritmética, geome-
tria e trigonometria, onde possam formar se, e educarem-se bons 
contadores, e bons medidor a fim de não sinta a falta que há de 
bons contadores e bons medidores, e que as medidas das terras 
se facão com a necessária exatidão, além da estabilidade que 
há de haver geômetras e geógrafos capazes de levantarem as 
medidas dos territórios e dos rios com as notas dos trabalhos que 
nas mesmas podem empreender-se. (ACBM/IPDAC. Pasta n.º 148. 
Caixa 25, grifo nosso)

 O Príncipe Regente chamava a atenção do governador de Mato 
Grosso, Caetano Pinto de Miranda Montenegro, para que ele usasse da 
inteligência, vez que a Capitania vivia uma situação sui generis, pois não 
havia bispo, e que a autoridade máxima para tratar os assuntos da ins-
trução deveria ser o próprio governador. Na falta do Bispo, dava-lhe au-
toridade para nomear os professores, inspecionar as escolas, a conduta 
dos professores, inclusive, vigiar seus procedimentos, suspendendo-os do 
exercício, avaliando as justificativas e até estabelecendo perda de ca-
deira. Enfim, arrolava os procedimentos necessários para que o capitão-
-general viabilizasse o ensino na Capitania. Nesse sentido, recomendava 
com veemência que todas as proposituras apresentadas fossem efeti-
vadas com empenho e esforço, mediante a fixação de um plano para 
implementar a melhoria da instrução dos habitantes da região:

[…] Terceiro, que desde já fiqueis na inteligência que a vos so-
mente, por que não há bispo nessa capitania, pertence nomear 
os professores a suprema inspeção sobre as escolas, dando-vos 
todo o poder para vigiar sobre a conduta de serviço e procedi-
mento dos mesmos professores, informando dos que necessitarem 
e a perda da sua cadeira, ficando só ativado para suspendê-los 
do exercício, em que quando lhe da parte e o professor se justifi-
car, ou conhecer a justiça do procedimento, que com ele se pra-
ticam. Deste modo confio que, aplicando todos os vossos esforços 
ao exame de tão importante matéria, fixaria um ramo que seja 
merecedor da minha Real aprovação, e de que siga a melhor ins-
trução dos meus vassalos nessa capitania. (ACBM/IPDAC. Pasta 
n.º 148. Caixa 25, grifo nosso)
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 Por último, o Príncipe recomendava com prontidão que o capitão-
-general Caetano Pinto de Miranda Montenegro assegurasse o estudo 
das Línguas Latina e Grega, principalmente por ocasião dos exames e 
escolhas dos mestres, para que os discípulos fossem formados e instruídos 
com precisão. O empenho de D. João com relação às línguas visava for-
mar, segundo dispositivos do Alvará de 1759, novos quadros de professo-
res para a região, composto por discípulos das vilas, após passarem por 
todos os processos de escolarização estipulados no dito ordenamento. 
Reforçava que fosse assegurado o pagamento dos honorários dos profes-
sores e criado um fundo para cobrir as despesas na jubilação e aposen-
tadoria dos mestres, após longos anos de serviço. 
 Percebe-se, no referido documento, a preocupação do reino com 
a carreira e a profissão docente, inclusive porque o professor era visto 
como mais um “funcionário” do Estado:

[...] recomendando-vos tão bem, que não vos esqueça de segu-
rar e assumir o estudo das línguas latinas e grega, para que na 
escolha daqueles incomparáveis mestres se forme a gosto da mo-
cidade instruída; [...] e que se assegurando aos professores ato 
pagamento dos seus honorários, e aplique tão bem algum fundo 
para a jubilação dos mestres, que depois de longos annos de ser-
viço, se impossibilitar. (ACBM/IPDAC. Pasta n.º 148. Caixa 25, grifo 
nosso)

 Finalizando a leitura da correspondência régia, depreende-se que 
a autoridade real, imbuída de boa vontade, sugeria que fossem promovi-
das não só nas escolas, mas também nos espaços de sociabilidades, ati-
vidades lúdicas e literárias, a fim de que a mocidade estudantil floresces-
se nas suas produções, sendo aqueles que se destacassem merecedores 
de premiações com medalhas:

[...] e para premiar com algumas medalhas de valor os discípulos 
das mesmas escolas, que anualmente fizerem alguma composi-
ção de distinto mencionamento ou publiquem algum coisa, que 
mereça passar para a posteridade. O que vos ei por muito reco-
mendado. Escrito no Palácio de Queluz em nove de agosto de 
mil setecentos noventa e nove. Príncipe – Para Caetano Pinto de 
Miranda Montenegro (ACBM/IPDAC. Pasta n.º 148. Caixa 25, grifo 
nosso)

 Em consulta ao Catálogo de Verbetes de Documentos Coloniais da 
Casa Barão de Melgaço/Instituto Dom Aquino Corrêa (IPDAC), Cuiabá-
-MT, deparou-se com os seguintes documentos: Carta Régia do Príncipe 
Regente, D. João ao governador da Capitania e a Carta-resposta dessa 
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correspondência de 14 de maio de 1800 – do governador Caetano Pinto 
de Miranda Montenegro para o Príncipe Regente. Portanto, consubstan-
ciava as correspondências oficiais trocadas entre a autoridade lusa e o 
governante local, cujo assunto era a instrução pública em Mato Grosso. E 
assim escreve o governador de Mato Grosso, no que diz respeito ao plano 
de aumento do Subsídio Literário, um dos itens de cobrança contidos na 
Carta Régia de 1799:

[...] Sendo, porém, indispensável para dar a execução tão uteis e 
tão reais providencia em melhorar primeiro o rendimento do subsi-
dio literário por onde se acham de pagar os honorários dos profes-
sores, tendo determinado, em virtude dos poderes que Sua Alteza 
Real me concede, em mudar a forma de arrecadação da dita 
coleta literária desde o primeiro de janeiro do ano futuro de 1801. 
(ACBM/IPDAC, Pasta 95, N° 148 Caixa 25)

 E, para melhorar a arrecadação do Subsídio Literário e custear os 
honorários dos professores, estabelecendo a melhoria do ensino e da ins-
trução pública na região, pelo Bando de 14 de maio de 1800 o capi-
tão-general Caetano Pinto de Miranda Montenegro determinava a nova 
modalidade de sua arrecadação:

[...] fazendo-a arrendar e arrematar em praça publica a quem 
mais ser dividido em pequenos ramos, na maneira seguinte: O pri-
meiro ramo compreendera as aguardentes de todo o distrito de 
Mato Grosso, e a carne que se cortarem no açougue dos arraiais, 
não julgando por ora preciso o arrecadar o subsidio das carnes 
que se cortarem no açougue da capital. O segundo ramo com-
preendera todas as aguardentes de todo o distrito desta Vila do 
Cuiabá, à exceção da dita freguesia de Vila Maria do Paraguai. O 
terceiro ramo em fim será das carnes que se cortarem nos açou-
gues desta mesma Vila do Cuiabá e seus distritos.
O primeiro ramo há de ser arrematado em Vila Bela no dia 30 de 
agosto deste ano presente o Dr. Provedor da Real Fazenda: E os 
dois ramos desta Vila, o ramo do julgado de Sam Pedro d’ Elrey, e 
da freguesia de Vila Maria, irão de ser aqui arrematados no ultimo 
de julho desde mesmo ano presente o Dr. Juiz de fora desta Vila 
executor dos Reais serviços.
[...] E para que a conhecida Carta Regia, e a primeira providencia 
que para a sua execução me proponho dar na forma acima refe-
rida, cheguem a noticia de todos: “mandei lavrar o presente ban-
do, por mim assignado e selado com o signete das minhas armas, 
o qual será publicado na forma de costume, nesta Vila no julgado 
de Sam Pedro d’Elrey, em Vila Maria do Paraguai e na Capital de 
Vila Bela, registrando-se na Secretaria do Governo, e onde mais 
convier”. Dado nesta Vila do Cuiabá ao quatorze de Maio de mil 
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e oitocentos, secretario do governo Joaquim Jose Cavalcanti Al-
buquerque Lins Ferreira. 
Caetano Pinto de Miranda Montenegro. (ACBM/IPDAC, Pasta 95, 
N° 148 Caixa 25, grifo nosso)

 Sabe-se que o Alvará de 1759 instituiu também as primeiras aulas 
régias, sendo que a Lei de 6 de novembro de 1772 determinou a criação 
de novas cadeiras em diferente partes do império português, ocasião em 
que em algumas localidade brasileiras foram atendidas, pelos menos, 
com uma aula régia. 
 Segundo Cardoso (2011, p.77):

[...] A permanência praticamente inalterada do sistema das Au-
las Régias no Brasil da virada do século XVIII para o seguinte, es-
tendendo-se ainda durante todo o primeiro reinado (após 1822 o 
nome foi mudado para aulas públicas), deveu-se à continuidade 
dos modelos de pensamento em nossa elite cultural, o que pouco 
alteraria durante essa fase. O Ato Adicional à Constituição, pro-
mulgado em 1834, teve caráter descentralizador, dando maiores 
poderes às províncias, que ficaram responsáveis pela gerencia do 
próprio sistema de ensino, deixando a cargo das oligarquias lo-
cais, o exercicio ou não da Educação [...]  

 Na capitania de Mato Grosso, de acordo com a situação mencio-
nada, anteriormente, a implantação do novo sistema de ensino, “aulas 
régias”, a região contava com a ausência dos educadores, instalações 
e material didático-pedagógico relativo ao ensino formal, proposto. No 
entanto, contavam os habitantes da capitania com mestres de outras 
congregações religiosas e com o recurso de professores particulares, pa-
gos pelas Câmaras ou por famílias.
 Portanto, observa-se, na documentação perscrutada sobre as auto-
rizações, que o processo de distribuição e aumento de números de aulas/
cadeiras/vagas, até aquele momento, não trazia evidências sobre essa 
etapa do processo em Mato Grosso. O que se verificou foi a existência de 
um trâmite burocrático conflituoso e não homogêneo, mas possível de 
ser operacionalizado de acordo com os requerimentos e solicitações de 
professores com vistas à nomeação, vagas, pagamentos de honorários, 
documento de provisão etc. 
 Assim, a partir dessa documentação oficial foi possível elaborar um 
quadro contendo o número de professores contratados pelo Estado por-
tuguês no contexto regional de Mato Grosso, na implantação do novo 
sistema de ensino. Vale evidenciar o número expressivo de padres dentre 
os professores régios, tanto nas cadeiras de Primeiras Letras quanto nas de 
Gramática e Filosofia Racional. 



56

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - NDIHR

Quadro 1 - Professores régios e mestres da capitania de Mato Grosso 
(1748-1822)

 Professor Tipo Formação Natural Cadeira Observação
José de 
Almeida Régio Sacerdote - Gramática

Latina

Concurso em Vila Bela 
com banca examina-

dora.

Manoel Alves Régio Sacerdote - Gramática
Latina

Concurso em Vila Bela 
com banca examina-

dora.

Estevão de 
Castro - Padre 

Jesuíta Portugal Filosofia

Professor do Colégio 
São 

Paulo 

Joaquim 
Marinho da 
Costa

Mestre Mestre de
Música - Língua

Portuguesa
Musico e animador de 

festas  oficiais.

Francisco José 
de Freitas Régio Capitão das

Milícias - Gramática
Latina

Exame em Vila Bela 
da Santíssima 

Trindade.
Francisco Leite 
Pereira Mestre Tenente de

Milícia - Primeiras
Letras -

José Zeferino M. 
Mendonça - - Portugal Gramática

Latina Autor de Comédias

José da Silva do 
Nascimento Régio Desenhista Cuiabano Gramática

Latina
Único Santeiro de 
Cuiabá registrado.

Antonio Tavares 
Corrêa da Silva Régio Padre Cuiabano Gramática

Latina -

José Manoel de 
Siqueira Régio Padre Cuiabano

Filosofia 
Racional e 

Moral 

Possui conhecimento 
em botânica também.

Francisco Dias 
Paes

Mestre
de

dança

Soldado
Dos dragões Paulista

Mestre de
Danças 
oficiais

-

Fonte: Construção da autora.

 Para Fonseca, há “alguns elementos que podem ser considerados 
para explicar essa expressiva presença de padres no magistério régio na 
Capitania de Minas Gerais, situação alias, observada em várias outras 
partes da América portuguesa e mesmo do Reino”:

Nessa época não havia escolas normais ou cursos específicos 
para a formação de professores, nem mesmo em Portugal, e os 
eclesiásticos seriam um grupo mais bem provido de instrumentos 
e competências tanto para o ensino de Gramática Latina quanto 
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para o das Primeiras Letras, mesmo considerando-se os problemas 
então presentes na formação do clero [...]. (FONSECA, 2010, p. 
77).

 Explica, ainda, a mesma autora que:

[...] Um desses elementos seria a maior familiaridade dos membros 
do clero com a cultura escrita, assim como seu conhecimento 
das línguas portuguesa e latina – mesmo que limitado -, o que os 
colocava em posição de vantagem no momento do ingresso no 
magistério régio. A presença do clero secular na maior parte da 
Capitania permitiria a combinação das funções sacerdotais com 
o magistério e facilitaria a existência de aulas régias em localida-
des que poderiam em tese, ser pouco atrativas para outros profes-
sores. Considere-se também, o fato de que muitos desses padres 
procuravam a carreira nas aulas régias como meio de comple-
mentar suas parcas rendas provenientes das côngruas pagas pelo 
Estado, ou mesmo por não terem acesso a elas [...] (FONSECA, 
2010, p. 77).

 Frente ao exposto, Antonio Tavares da Silva, presbítero secular, ma-
nifestou desejo de ensinar Gramática Latina. Em requerimento, solicitou à 
Coroa a sua licença como docente:

[...] Diz Antonio Tavares Correa da Silva presbítero secular, que ele 
deseja ensinar gramática latina às pessoas que com ele quiserem 
aprender, e sem uma licença de V. Exª, conforme as Reais Ordens 
não podem praticar, requer que V. Exª reconhece e dê a ele a 
licença. Cuiabá, 24 de outubro de 1800. (ACBM/IPDAC, Caixa 45, 
Pasta 166, n. 222).

 Assim, em atenção ao requerimento do padre Antonio Tavares Cor-
rêa da Silva, o capitão-general Caetano Pinto de Miranda Montenegro, 
por correspondência oficialmente recebida do Ouvidor Geral da Câma-
ra, Manuel Ribeiro Freire, foi informado dos procedimentos adotados por 
ocasião dos exames do candidato:

[...] Em observância do respeitável officio de V. Exª de 24 de outu-
bro do presente ano que me dirigio para presidir o ato de exame 
feito pelo presbítero Antonio Tavares Correa da Silva com assistên-
cia dos examinadores declarados nos termo adiante junto afirmo 
a V. Exª que o referido candidato é ótimo estudante, de belíssimo 
comportamento, e afianço a sua boa conduta no desempenho do 
emprego de que se faz merecedor. Deos guarde a V. Exª por feli-
zes anos. Cuiabá 6 de novembro de 1800. Ilmo Exmo Sr. Caetano 
Pinto de Miranda Montenegro. Ouvidor Geral da Camara, Manoel 
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Ribeiro Freire [...] (ACBM/IPDAC. Pasta 166 N° 222 Caixa 45, grifo 
nosso).

 O Ouvidor Geral da Câmara da Vila Real do Senhor Bom Jesus de 
Cuiabá fez juntada do Termo de Exame do reverendo Antonio Tavares 
Corrêa da Silva, que comprovava seus conhecimentos. A seção de exa-
minação foi realizada na residência do desembargador Manoel Joaquim 
Ribeiro Freire, por ser Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca, tendo 
sido sabatinado pelos demais examinadores, os professores da Filosofia 
Racional e Moral, o reverendo José Manoel de Siqueira, juntamente o de 
Gramática latina, José Zeferino e Monteiro de Mendonça:

TERMO DE EXAME
Aos dois dias do mês de novembro de mil oitocentos anos nesta 
Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá em as casas de morada 
e residência do Doutor Desembargador Manoel Joaquim Ribei-
ro Freire do desembargo de Sua Alteza Real ser Ouvidor Geral e 
Corregedor da Comarca, onde eu escrivão se seu cargo as dian-
te nomeado e sendo ate apareceres presentes os professores da 
fhilosofia racional e moral o reverendo José Manoel de Siqueira 
e juntamente de Gramática latina José Zeferino e Monteiro de 
Mendonça a quem o dito ministro lhe fez juramento dos Santos 
evangelhos, em um livro deles, sob cargo do qual lhe encarregou 
que bem e verdadeiramente sem proptição alguma examinasem 
da gramática latina o reverendo Antonio Tavares Correa da Silva, 
que se acha presente até ato recebido por eles os dito juramentos 
assim o prometendo fazer e dando-se principio ao exame pelos 
autores clássicos Horacio, Cicero e Tacito com a tradução latina 
que por ultimo fez o candidato com que mostrou a sua capacida-
de em fixar gramática na forma que se queres ao meu supremo e 
excelentíssimo senhor general. Votarão uniformemente que ficara 
aprovado no dito exame que assim mandou o dito ministro fazer 
termo em que assignou com os dois professores régios e eu Fran-
cisco Xavier Ferraz escrivão da ouvidoria Geral nomeado pelo dito 
Ministro para esta diligência que o escrevo. (ACBM/IPDAC. Pasta 
166 N° 222 Caixa 45, grifo nosso).

 De acordo com a historiografia, procura-se destacar que nem sem-
pre a solicitação de autorização para lecionar ou, no caso de obtenção 
de licença, se efetivava somente via Comissários, mas partia também das 
Câmaras, dos Superiores de Instituições Religiosas, Reitores de Seminários 
e até mesmo de pais e familiares dos alunos, que solicitavam abertura de 
aulas. A origem e a descendência dos postulantes a professor era muito 
importante, senão determinante para seu aceite.
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 O quadro de professores de cadeiras e aulas vagas, formadas na 
capitania de Mato Grosso foi constituído a partir dos requerimentos, exa-
mes e concursos dos professores. Assim, foi o caso de Antonio Francisco 
Neves, que encaminhou requerimento à Câmara da Vila de Cuiabá so-
licitando permissão para ocupar o posto de Mestre da mesma vila, ale-
gando como motivo da vaga o falecimento de seu pai, já detentor de 
Provisão Régia, o que lhe habilitava ser mestre de ler, escrever e contar, 
vez que já fora aprovado em exame de seleção para ocupar tal cargo:

[...] Ilmos. Senhores Do Governo. Diz Antonio Francisco Neves, o 
moço. Morador na Villa do Cuiabá, que obtendo o seu falecido 
pai, Antonio Francisco Neves em sua vida Provisão Régia para en-
sinar na sobredita Villa do Cuiabá a ler, escrever, e contar, tendo 
vindo a esta Capital a examinar-se perante o Dr. Ouvidor Geral e 
Corregedor da Comarca, e sendo com efeito examinado e apro-
vado, no regresso para aquela Vila foi designado servido levá-lo 
para si na fazenda do Caeté, ficando por esta forma infrutuosa o 
seu trabalho e despesas. É porque na pessoa do superior concor-
rem os mesmo requisitos, e aptidão que se encontrava ora de seu 
falecido pai, para bem servir a dita ocupação, acrescendo ter ins-
trução na gramática Latina, o que faz certo com o incluso docu-
mento, por isso requer a Vossa Senhoria exijam por bem decretar 
por sua venerada Portaria, que os seus superiores por beneficio da 
mesma provisão tome posse da sobredita cadeira de Mestre de 
Ler, escrever, e Contar, e vá exercendo interinamente enquanto 
recorre ao Tribunal Competente, se antes disso não aparecer pes-
soa provida pelo mesmo Tribunal para exercer a dita ocupação; 
Portanto. Peço a Vossa Senhoria se dignem por providência inte-
rina definirão supp. Como requer. E.R.M. Vila Bela, 14 de Abril de 
1796. (BRAPMT. CVC. RQ. 0162 LX: 004, grifo nosso).

 Segundo Cardoso (2011, p. 78), ainda a respeito de concurso e pro-
vimentos dos cargos: [...] Uma vez aprovado, os professores recebiam um 
documento – a licença ou a provisão – que os autorizava a lecionar. Para 
o ensino público iam os professores régios e para o ensino particular iam 
os professores licenciados. [...].
 Mesmo “tardiamente”, como consideram alguns estudiosos da edu-
cação e instrução pública na capitania de Mato Grosso no período co-
lonial, percebe-se, nas entrelinhas das fontes, grande movimentação da 
intelectualidade do período, uma vez que muitos se colocavam dispos-
tos a ocupar postos de trabalho disponibilizados pelos governantes, ao 
proclamarem editais não só para abertura de vagas para o ensino, mas 
também para a constituição de comissões de estudos, bancas examina-
doras, escrituração de compêndios históricos, dentre outras funções que 
demandavam certo grau de conhecimento. 
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 Esse fato pode ser observado no documento escrito pelo professor, 
padre José Manoel de Siqueira, como o primeiro mestre de Filosofia Ra-
cional e Moral de Cuiabá, que dispunha de conhecimentos nessa área 
e também na de História Natural, adquiridos por ocasião dos Estudos Su-
periores em Portugal. Predispunha-se a transmitir esses conhecimentos à 
juventude mato-grossense:

No dia 15 do presente mês de julho na mesma hora em que pus 
para nesta, vos escrever a V. Exª pela parada dando parte de mi-
nha chegada, e remetendo juntam as cartas, de que me encarre-
guei, agora posso enviar a V. Exª a Carta Regia que me compete 
a professor de filosofia nesta Vila, e a ordem do real envio por se-
gunda mão. Também vos o certamente que devo apresente do 
capitão do navio que o conduzi a V. Senhor [...] e como será do 
agrado de V. Exª que nesse mesmo ano tenha principio o exer-
cício do meu magistério, espero que depois de cumprida a Real 
Carta e registrada por V. Exª envia para a competente comissão 
para esta Vila se me der posse da carreira. Eu devo dizer a V. Exª 
que além do estudo de filosofia racional, me apliquei por 3 anos 
as da natural, e me proponho também a explicá-las aos mesmos 
escolacios que espontaneamente a quiserem ouvir nas horas que 
se oferecerem vagas e desde que esta resolução seja do bene-
plácito de V.Exª a quem desejo servir competentemente. 
Ilmo Ex° Sr. Caetano Pinto de Miranda Montenegro. 
Cuyabá 22 de julho de 1798. Padre José Manoel de Siqueira. 
Fonte: (ACBM/IPDAC, Caixa 18, Pasta 63, n. 1583, grifo nosso).

 Muitas demandas enviadas à Coroa ou aos governadores da Ca-
pitania, requerendo criação de aulas e de vagas, nomeação de pro-
fessores, solicitação de ocupação de vagas, resultantes do falecimento 
do antigo titular da cadeira ou as em tramitação na esfera da justiça, 
podem ser exemplificados no caso do requerimento de provisão Tenente 
Francisco Leite Pereira, como candidato para a cadeira de Mestre de 
Primeiras Letras da Vila de Cuiabá (1811):

Ilmo e Exmo. Snr. 
[...] Diz o Tenente Francisco Leite Pereira que achando-se vaga 
a cadeira de Mestre das primeiras Letras, desta Vila de Cuiabá, 
por falecimento de Joaquim Mariano da Costa, o Supe a V.Exa. 
a Graça de o prover na referida, e foi V.Exa servido mandar que 
lhe passasse Provisão, a qual até agora senão tem passado pela 
razão de estar o Secretário deste Governo em duvida se deve o 
Supe pagar ou não Novos Direitos; pelo que sem embargo desta 
dúvida se lhe passe Provisão, como V.Exa ordenou; e enquanto 
a Junta Real Fazenda não decide se o Supe deve ou não pagar 
os ditos Direitos, na dúvida o Supe prestar fiança para segurança 
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delas, e com efeito se decidir que o deva pagar. 
Pa. V. Exa seja servido assim mandar. 
(Esse requerimento foi deferido, mediante fiança, em 26 de março 
de 1811). (Apud MARCILIO, Humberto, 1963, p. 28-29).

 Assim, as reflexões sobre as reformas pombalinas da educação e 
a organização do ensino régio na capitania de Mato Grosso, durante a 
segunda metade do século XVIII e inícios do XIX, fizeram despontar um 
cenário conflituoso, porém articulado, que possibilitou compreender um 
pouco o processo educacional, especialmente no que tange à introdu-
ção do ensino público estatal na capitania de Mato Grosso, mediante a 
organização e a aplicabilidade das aulas e do magistério régio, eviden-
ciadas pelas fontes históricas e referências bibliográficas da época e da 
atualidade. O propósito deste estudo foi também, preencher uma lacu-
na na história da educação colonial brasileira e mato-grossense e, ainda, 
abrir frentes novas de investigação, que possam ensejar cada vez mais, 
discussões em torno da história da educação e da cultura na capitania 
de Mato Grosso, nos anos setecentos.

NOTAS
1 Este estudo faz parte de uma pesquisa mais ampla sobre “Práticas Edu-
cativas Culturais e Escolarização na Capitania de  Mato Grosso(1748 e 
1822) - tese de doutorado defendida em 2014, junto ao Programa de Pós-
-Graduação em Educação, da Universidade Federal de Mato Grosso e 
integra as investigações na área da História da Educação realizadas pelo 
grupo de pesquisa, História, Educação e Memória (GEM), vinculado ao 
PPGE/UFMT, sob a orientação do Prof.Dr. Nicanor Palhares Sá.

2 A noção de práticas educativas, utilizada no presente estudo, é conce-
bida no contexto de processo de prover indivíduos ou grupos sociais, coti-
dianamente, de conhecimentos diversos, seja de caráter religioso, moral, 
técnico ou de escolarização. Deriva da interpretação dada por Thais de 
Nívia de Lima e Fonseca (2009) do conceito de “práticas culturais” elabo-
rado pelos culturalistas, Michel de Certeau, Roger Chartier e Pierre Bour-
dieu: [...] “maneiras de fazer” cotidianas dos sujeitos históricos, relaciona-
das social e culturalmente, na construção de seus espaços, suas posições 
e suas identidades. Analisadas como práticas culturais, as práticas edu-
cativas também implicam o estabelecimento de estratégias, entendidas 
de forma genérica como os movimentos de elaboração/execução das 
práticas [...] e a ideia de estratégia para qualificar práticas educativas 
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como ações de grupos ou de indivíduos, de diferentes segmentos, rela-
cionadas com as diversas esferas diferenciadas de poder, institucionaliza-
do ou não [...]. (FONSECA, 2009, p. 10-11).

3 Sacerdote, presbítero do Hábito de São Pedro. Em 1759, era padre em 
Vila Bela tendo substituído o jesuíta Agostinho Lourenço. Nesse ano pro-
moveu algumas acusações contra o seu antecessor. Em 1770, tomou pos-
se do cargo de vigário da Vara da igreja matriz de Vila Bela. Foi proces-
sado pelos oficiais da Câmara de Vila Bela porque se recusara a repicar 
os sinos de forma imperiosa quando estes entrassem na igreja em funções 
oficiais. Por isso, foi processado e multado. Exercia também a profissão de 
comerciante. Em 25 de junho de 1771, embarcou em uma monção para 
o Pará, pela rota do rio Madeira, para trazer mercadorias para vender em 
Vila Bela (SILVA, 2005, p. 76).  

4 Itatim é uma referência geográfica guarani, já que o termo deriva dessa 
língua, e seu significado é pedra branca. A frente missionária do Itatim 
estava ligada diretamente aos jesuítas do colégio de Assunção e estava 
subordinada também ao bispado do Paraguai. Durante o período das 
missões do Itatim, o bispo de Assunção, único em todo o Paraguai, era o 
franciscano Bernardino de Cárdenas (1562-1668). Seu superior ficava no 
distante arcebispado de La Plata, no alto Peru (SOUZA; FERREIRA JÚNIOR; 
BRAND, 2012, p. 268).  

5 Para Tereza Fachada Levy Cardoso (2004, p.182), o sistema de ensino 
implantado com a Reforma dos Estudos Menores, de 1759, baseava-se 
nas Aulas de primeiras letras e nas de humanidades, que eram denomi-
nadas de maneira geral de “Aulas Régias” que significavam as Aulas que 
pertenciam ao Estado e não à Igreja. Também na educação, manifesta-
va-se o Regalismo.  

6 Cardoso (2004, p. 187) destaca alguns aspectos das Aulas Régias: “A 
escola era uma unidade de ensino com um professor. O termo escola era 
utilizado com o mesmo sentido de cadeira, ou seja, uma Aula Régia de 
Gramática Latina, ou uma Aula de Primeiras Letras, correspondia, cada 
uma, a uma cadeira específica, o que representava uma unidade es-
colar, uma escola. Cada aluno frequentava as Aulas que quisesse, não 
havendo articulação entre as mesmas. De modo geral, chamavam-se 
mestres aos que ensinavam as primeiras letras e professores aos de todas 
as demais cadeiras”.  
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RESUMO
 Este trabalho destaca cinco personagens, líderes da 
Congregação das Irmãs Passionistas, em três momentos dis-
tintos: Maria Maddalena Frescobaldi Capponi (1771-1839), 
fundadora dessa instituição religiosa, em Florença, Itália; Ir. 
Crocifissa Tognoni (1819 – 1879), Ir. Pia Frosali (1840 – 1896) e 
Mons. Giuseppe Fiammetti (1834 – 1905), responsáveis pela 
reativação da mesma e Ir. Angelica Michelagnoli (1863 - 
1946), Superiora do Instituto em sua expansão para outros pa-
íses. Das ações sociais organizadas inicialmente na Itália até 
a chegada dessa congregação ao Colégio Santo Antonio 
(1927), idealizado pelos imigrantes italianos, em Colombo/
PR, Brasil, um longo processo de declínio e reativação ocor-
reu. Assim, tem-se a seguinte problematização: qual a pers-
pectiva educacional utilizada no processo de fundação, re-
ativação e expansão da Congregação? Para a construção 
de tal memória, utilizar-se-á este conceito na perspectiva 
de Le Goff (2003), na análise dos documentos/monumentos, 
organizados pela Congregação, junto com cartas produzi-
das pelos personagens estudados, na demarcação de um 
campo religioso de atuação (BOURDIEU, 2005). Objetiva-se 
dar visibilidade para as histórias de vida analisadas (AVELAR, 
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2010), juntamente com o papel social que estes sujeitos assumiram e dos 
modos pelos quais seus projetos reverberaram em propostas pedagógi-
cas que marcaram o cenário educacional brasileiro. Compreende-se 
que tal análise permite confrontar a perspectiva educacional Passionista 
com a educação católica italiana em Colombo (ZOCA, 2007; MASCHIO, 
2012). De modo geral, no momento em que as religiosas chegam a esta 
cidade, mantém-se uma afinidade com o início das obras de Frescobaldi, 
na Itália, porém um entrelaçamento muito mais espiritual do que organi-
zacional.

Palavras chaves: Irmãs Passionistas. Educação feminina. Personagens da 
educação.

SUMMARY
 This paper highlights five characters, leaders of the Congregation of 
the Passionist Sisters, at three different times: Maria Maddalena Frescobal-
di Capponi (1771-1839), founder of this religious institution in Florence, Italy; 
Sister Crocifissa Tognoni (1819-1879), Sister Pia Frosali (1840-1896) and Mon-
signor Giuseppe Fiammetti (1834 - 1905), responsible for the reactivation 
of it; and Sister Angelica Michelagnoli (1863-1946), mother superior of the 
Institute concerning its expansion to other countries. From social shares 
initially organized in Italy until the arrival of this congregation to Colégio 
Santo Antonio (1927), idealized by Italian immigrants in Colombo/PR, Bra-
zil, a long process of decline and reactivation occurred. Thus, we have 
the following questioning: what educational perspective was used in the 
process of foundation, reactivation and expansion of the Congregation? 
For the building of such a memory, the concept in the context of Le Goff 
(2003) will be used, examination of documents / monuments, organized by 
the Congregation, along with letters produced by the characters studied, 
the demarcation of a religious field of action (BOURDIEU, 2005). The objec-
tive is to give visibility to the life stories analyzed (AVELAR, 2010), along with 
the social role these people assumed and the ways in which their projects 
reverberated in pedagogical proposals that marked the Brazilian educa-
tional scenario. It is understood that such analysis allows the confront  of 
the Passionist educational perspective with the Italian Catholic education 
in Colombo (ZOCA, 2007; MASCHIO, 2012). In general, the moment that 
the religious people came to this city, an affinity with the beginning of the 
works of Frescobaldi in Italy remained, but with a much more spiritual than 
organizational intertwining.

Key Words: Passionist Sisters. Female education. Characters of education.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O Instituto das Irmãs Passionistas, que tem seu início com a figura da 
Marquesa Maria Maddalena Frescobaldi Capponi, insere-se em 
uma Europa do século XVIII e XIX, marcada por guerras. Confor-

me destaca Merlo (2010, p. 19), a “Itália, terra de conquista, por causa 
da sua posição estratégica no Mediterrâneo, sofreu, dramaticamente, 
as consequências dos jogos de poder que se sucederam nos tronos do 
Continente”. 
 Todo este contexto interfere diretamente nos passos percorridos por 
Maria Maddalena, até a criação da sua obra social, pois, “em suma, nun-
ca se explica plenamente um fenômeno histórico fora do estudo de seu 
momento”. (BLOCH, 2001, p. 60)
 Neste espaço, Frescobaldi demarca um campo de atuação com 
estruturação e propriedades específicas, envolvendo interesses sociais, 
para com a mulher marginalizada. Nos seus primórdios esse campo não 
tinha afinidade direta com o aparato religioso, mas não tardou para que 
a obra de Maria Maddalena se relacionasse com a filosofia de São Paulo 
da Cruz, fundador da congregação dos Padres Passionistas. Depois da 
agregação da obra de Frescobaldi com a filosofia Passionista, através do 
envolvimento religioso, buscaram-se novas manipulações legítimas, para 
a demanda social defendida pela Marquesa, na sua estruturação e distri-
buição de um capital cultural às mulheres marginalizadas, para que estas 
fossem reinseridas socialmente e multiplicadoras desta obra. 
 Depois da morte de Frescobaldi, tem-se o declínio, seguido da rea-
tivação do Instituto, com as Irmãs Crocifissa e Pia, juntamente com o au-
xílio de Monsenhor Fiammetti. Nesta nova fase das Passionistas, utilizando 
novas táticas de legitimação do Instituto, o mesmo é reerguido, porém, 
ainda mantinha na sua essência os ideais de fundação. 
 Após reestabelecer e fortalecer os pilares desta congregação ca-
tólica italiana, inicia-se um novo momento através da figura de Angelica 
Michelagnoli, Superiora Geral do Instituto a partir de 1896. A figura de Mi-
chelagnoli traz uma nova configuração à organização das Irmãs Passio-
nistas, que inevitavelmente relacionada ao contexto histórico, inicia sua 
expansão a outros países, entre eles, o Brasil. 
 Atrela-se a chegada destas religiosas ao Brasil, pelo contexto que 
visava à europeização do clero, logo, um grande número de congrega-
ções femininas adentra ao país, no final do século XIX e início do século 
XX. Na execução dos planos da Igreja no período, através de variadas 
formas de educação e atendimentos sociais, as freiras tinham um papel 
de destaque.
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 As Irmãs Passionistas chegam ao Brasil, primeiro país em que estas 
religiosas desembarcaram, para a expansão de suas ideias, a convite dos 
Padres Passionistas, acompanhando também a onda de imigração italia-
na, que teve seu início no final do século XIX, decorrente de um momento 
europeu em que os países se tornavam industrializados e sua população 
aumentava de forma exponencial, fato observado na incapacidade de 
absorção da população rural no mercado de trabalho nas áreas urba-
nas. 
 O cenário brasileiro e mais especificadamente paranaense, do perí-
odo, também era propício para a imigração, uma vez que a maior parte 
das comunidades rurais da Província eram ainda pouco desenvolvidas, 
com grandes vazios demográficos, mantendo apenas pequenos vínculos 
comerciais com os centros urbanos. Com a Lei Provincial nº 29, de 21 de 
março de 1855, autorizando o governo provincial a promover a imigra-
ção, esta é estimulada nas terras paranaenses, visando à dinamização e 
organização das pequenas comunidades rurais. Os imigrantes que aqui 
chegavam, contribuíam para o crescimento populacional e a organiza-
ção das vilas que, consequentemente, traziam consigo, a construção de 
igrejas, comércios e escolas.
 O desenrolar desta história, teve como reflexo a fundação da co-
lônia italiana Alfredo Chaves, uma das únicas a se tornar município no 
Paraná.  O fato ocorreu em 1890, quando foi elevada à categoria de vila, 
sendo denominada “Villa Colombo” e, em 21 de abril de 1892, tornou-se 
município, e passou a ser chamada de “Colombo”. 
 Os imigrantes italianos que chegaram nesta colônia eram, em sua 
maioria, provindos da região do Vêneto, norte da Itália, país recém-u-
nificado; logo não tinham cristalizado a consciência de pertencimento 
étnico vinculado a Itália. “As razões que os faziam se sentirem partícipes 
de uma identidade estavam relacionadas aos costumes campesinos, aos 
modos de produção e aos valores ligados a moral e a religião católica, 
conservados nas lembranças de suas comunidades de origem”. (MAS-
CHIO, 2014, p. 260)
 Deste modo, não tardou para que os vênetos construíssem em Co-
lombo uma Igreja e uma escola, que compactuasse com seus valores e 
cultura, criando-se assim o Colégio Santo Antonio, em 1917, que até hoje 
tem relação com as Irmãs Passionistas. 
 Para compreender as ideias e ações destas religiosas, desde a sua 
criação como congregação, reativação, na Itália, expansão ao Brasil, 
até sua chegada a Colombo/PR, teve-se como fonte de pesquisa, os 
documentos organizados pelas Irmãs, junto com cartas escritas pelos per-
sonagens de destaque neste trabalho.
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Olhar as congregações por dentro, ainda que através de textos 
produzidos pelas irmãs para si mesmas, é adentrar um espaço per-
passado por restrições. Enveredar pelas formas através das quais 
as freiras se compreendiam a si mesmas, como pensavam sua ins-
tituição e suas ações e as reinventavam, é esbarrar constante-
mente em silêncios. No entanto, esses documentos fornecem à 
pesquisa muito mais do que a simples constatação de censuras. 
(LEONARDI, 2011, p. 107)

 As trajetórias de vidas aqui tomadas, seguem cronologicamente 
uma discussão linear, porém, destacam-se alguns aspectos complacen-
tes à linha de constituição desta congregação, demonstrando que a fun-
dação das Irmãs Passionistas passou por muitas etapas, iniciando com a 
mentora desse projeto, Maria Maddalena Frescobaldi Capponi, e “ao se 
procurar entender e explicar a vida de uma pessoa deve-se ficar atento 
a todos os seus aspectos, e não a um só deles, pois em uma vida todos 
esses se entrelaçam”. (BORGES, 2008, p. 225)
 Entre estes aspectos, além do objetivo inicial da obra desenvolvida 
no contexto italiano, destacam-se outras vidas (Irmãs Crocifissa, Pia, An-
gelica e Monsenhor Fiammetti), que estiveram à frente do Instituto, deli-
neando novas ações. Todas essas histórias de vidas, conforme destaca 
Avelar (2010, p. 158), podem ser “capazes de demonstrar as tensões exis-
tentes entre a ação humana e as estruturas sociais, colocando o perso-
nagem e seu meio numa relação dialética e assegurando à História o ca-
ráter de um processo com sujeito [...]”. Projetos estes, que reverberaram 
em práticas educacionais. 
 As fontes privilegiadas aqui são documentos e monumentos, “re-
sultado de uma montagem, consciente ou inconsciente, da história, da 
época, da sociedade que o produziram [...]”, que deixados na memória, 
permitem observar os caminhos escolhidos e os fins que eles tomaram. (LE 
GOFF, 2003, p. 538)
 Caminhos estes, que se iniciaram com um ideal solitário em Floren-
ça...

MARIA MADDALENA: A MARQUESA DAS OBRAS SOCIAIS
 Pertencente a uma nobre família florentina, Maria Maddalena Fres-
cobaldi, nasceu no dia 11 de novembro de 1771. Ainda jovem, aos 19 
anos, casa-se com Pedro Roberto Capponi, também proveniente de 
uma família nobre. A família Capponi sempre esteve ligada a obras so-
ciais, registrado inclusive, no livro de contabilidade da casa. Na cidade, 
a Marquesa Maria Maddalena e Pedro Capponi mantinham um ofício na 
Corte Toscana. 
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 Frescobaldi foi mãe de três meninas, que perdeu logo após o nas-
cimento, e de um menino, Gino Capponi, que mais tarde se tornaria o 
responsável pela sua obra e um pedagogo italiano. 
 No final do século XVIII, tem-se a invasão das tropas francesas na 
Itália, tal fato traz a família Capponi ao exílio da pátria. Na nova cidade, 
em Viena, Maria Maddalena conhece o movimento Amizade Cristã, ide-
alizado pelo padre jesuíta Diessbach. “O movimento tinha, por objetivo, 
preparar pequenos núcleos cristãos destinados a serem fermento evan-
gélico nas Cortes Europeias e entre a aristocracia, para influenciar na atu-
ação de uma política a favor da doutrina da Igreja e para a promoção 
das classes sociais mais necessitadas”. (KOINONIA, 1999, p. 10) 
 Após o pequeno período em Viena, no início dos anos de 1800, Ma-
ria Maddalena retorna para Florença e se torna membro do grupo, que 
na sua essência tinha também o apoio social às classes necessitadas. 
O grupo do qual Maria Maddalena passou a fazer parte se chamava 
Amigos e Amigas de Florença. Por meio desta participação ela começa 
a frequentar o Hospital de S. Bonifazio, onde se depara com a figura da 
mulher prostituída. Através de sua relação com Lucrezia Ricasoli, 

As duas amigas se sentem desafiadas a responder adequada-
mente a esta situação. Elas entendem que não é só ajudar um 
corpo doente, mas para curar as origens de uma doença mais 
grave, a falta de conhecimento. A proposta é ajudá-las rapida-
mente concebendo e implementando: << ... primeiramente uma 
escola >> - escreve Lucrezia1. (MERLO, 1999, p.74)

 Lucrezia destacou a importância de criar uma escola, em carta en-
dereçada ao diretor da Amizade Cristã, Lanteri, em 2 de setembro de 
1808. Porém, a ideia da escola não deu certo, pois segundo Lucrezia, na 
mesma carta, “por não dispormos de uma casa particular, como dese-
jávamos, o que se aprendia durante o dia, voltando de tarde para casa, 
tudo se perdia”2. 
 Os documentos não fornecem informações precisas sobre a escola, 
qual a abordagem pedagógica, o que foi ensinado, mas percebe-se, 
desde o início, na obra de participação de Maria Maddalena, o ideal de 
trabalhar com uma ação de caridade, atrelado a uma educação esco-
lar. 
 Mesmo não se concretizando a abertura da escola, teve-se um au-
mento no número de voluntárias trabalhando em prol das mulheres, no 
Hospital, organizando-se assim a fundação da Confraria As Ancilas da 
Caridade. De modo não oficial, procurando ajudar principalmente estas 
jovens entregues a prostituição, em 1 de outubro de 1811, Maria Madda-
lena aluga uma casa, para acolher estas jovens que “deviam aprender 
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não só a escrever, mas também a terem cuidado e respeito consigo mes-
mas, e com o seu corpo, a usar devidamente o tempo, além de algum 
trabalho que lhes garantisse a manutenção.” (MERLO, 2010, p. 65)
 Desta forma, um trabalho social iniciado em um hospital, desenvol-
ve-se para um ambiente físico próprio, preocupado em orientar aquelas 
mulheres, no sentido espiritual e intelectual, procurando inserir estas no-
vamente na sociedade. Em 1812 tem-se a abertura oficial do local, cha-
mado Ritiro Santa Maria Maddalena Penitente, e, em 17 de março 1815, 
quatro jovens frequentadoras da casa, com a autorização do Papa Pio 
VII, tomaram o hábito religioso, nascendo uma forma de vida comunitá-
ria, orientadas por Maria Maddalena Frescobaldi Capponi, que a partir 
de então se tornaria a fundadora da congregação católica conhecida 
hoje como Irmãs Passionistas de São Paulo da Cruz. 
 Dois anos depois das primeiras religiosas serem formadas no Ritiro, 
em carta ao Geral dos Passionistas, Pe. Tomás Alberano, Frescobaldi so-
licita a agregação da pequena comunidade de Florença, aos Padres 
Passionistas.
 Neste momento, cumpre-se destacar que o campo de atuação so-
cial demarcado por Maria Maddalena Frescobaldi Capponi é relaciona-
do ao aparato religioso. Compreende-se que nesta troca, 

Se a religião cumpre funções sociais, tornando-se, portanto, pas-
sível de análise sociológica, tal se deve ao fato de que os leigos 
não esperam da religião apenas justificações de existir capazes 
de livrá-los da angústia existencial da contingência e da solidão, 
da miséria biológica, da doença, do sofrimento ou da morte. Con-
tam com ela para que lhes forneça justificações de existir em uma 
posição social determinada, em suma, de existir como de fato 
existem, ou seja, com todas as propriedades que lhes são social-
mente inerentes. (BOURDIEU, 2005, p. 48)

 Desta forma, além de acolher as jovens prostituídas, idealizava-se 
inserir estas na sociedade novamente, a partir de uma instrução, que ia 
desde o espiritual até o comportamental e escolar.
 Na nova demarcação, desse campo religioso e com a morte do 
seu marido, Pedro Roberto, no dia 5 de agosto de 1825, Maria Maddale-
na se dedicou ainda mais as suas obras, onde no ano de 1832, em visita 
a São Romano, um povoado pobre e pequeno, a Marquesa se deparou 
com muitas crianças sozinhas e abandonadas, e se propôs a abrir uma 
escola, confiando à direção “às irmãs Cartoni, de São Romano, com a 
obrigação de receberem e instruírem, sem remuneração alguma, todas 
as crianças da vila, com a ajuda de uma pensão em mantimentos e di-
nheiro” (MERLO, 2010, p. 114). 
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 Até o final do século XIX, esta instituição ficou sob responsabilidade 
das irmãs Cartoni, depois, o Estado Italiano assumiu a escola. Novamente 
observa-se a importância que Frescobaldi dava para a orientação reli-
giosa atrelada a intelectual, que no caso da escola de São Romano, seria 
o de prevenção e educação para as crianças abandonadas. 
 Com o crescimento da obra, mais pessoas abraçam a ideia de Ma-
ria Maddalena, entre elas, a jovem Luisa Tognoni, que aproximadamente 
na metade da década de 1830, entra para o Ritiro e ao tomar o hábito 
recebe o nome de Irmã Crocifissa do Calvário. 
 Após a morte de Maria Maddalena, em 8 de abril de 1839, Ir. Cro-
cifissa assume a missão de guiar a obra, com a ajuda de Carlos Miche-
lagnoli, superintendente do Ritiro e Gino Capponi, filho de Frescobaldi e 
pedagogo. 
 Carlos e Gino proporcionaram a Instituição uma série de mudanças, 
privilegiando sua dimensão social e reeducativa, porém, restringiram a 
entrada de novas vocações, como forma de manter sobre controle a 
comunidade. Consequentemente, essas ações trouxeram um não cresci-
mento ao Instituto. 
 Em 1865, com a transferência da capital do novo Reino da Itália, de 
Turim para Florença, obrigam a retirada da cidade do Ritiro Santa Maria 
Madalena Penitente. Então, Gino entrega a obra para outro instituto reli-
gioso; com isso em 1866, a comunidade foi dissolvida. A partir de então, 
três religiosos surgem, para manter viva a obra de Frescobaldi. 

DO DECLÍNIO À REATIVAÇÃO
 Irmã Crocifissa do Calvário conviveu apenas três anos com Maria 
Maddalena Frescobaldi, antes de assumir a direção da obra da Marque-
sa, após a sua morte. Ir. Crocifissa, que nasceu no dia 24 de dezembro de 
1819, entrou com apenas 17 anos no Ritiro Santa Maria Maddalena Peni-
tente. 
 No início de sua liderança na obra de Maria Maddalena, o Ritiro 
vivia em perfeita harmonia. Porém, em 1866, tem-se a supressão da Insti-
tuição e as religiosas que ali viviam se dispersaram para outros conventos, 
menos Ir. Crocifissa que quis ficar a disposição para o designo de reer-
guer, talvez, a obra de Frescobaldi. 
 Sem o hábito religioso, Crocifissa passa a procurar uma casa onde 
pudesse se alojar e dar início a algum trabalho, que lhe garantisse o sus-
tento econômico, mas que também estivesse de acordo sobre ajudar 
a mocidade, indo de encontro com a ideia pregada no Instituto.  Neste 
meio tempo, se comunica via cartas, com Ir. Pia Frosali, nascida em 30 
de janeiro de 1840, que aos 22 anos de idade, entrou para o Instituto, no 
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período em que o mesmo era coordenado por Ir. Crocifissa. Ir. Pia estava 
disposta a ajudar Ir. Crocifissa a manter a obra social do Ritiro.
 Ao encontrar uma casa onde pudessem dar continuidade aos tra-
balhos de Frescobaldi, Crocifissa escreve a Ir. Pia, no dia 18 de março de 
1867:

Em resposta a sua última e para sua tranquilidade digo-lhe somen-
te que encontrei a casa de cinco cômodos em Castel de Signa, 
porque aqui não é possível encontrar senão a um preço muito 
alto. Se eu devesse ir morar lá sozinha, não poderia adaptar-me, 
mas com você vou contente. Conforme as coisas se desenrola-
rem, parece que o Senhor nos quer naquele lugar. Bem, espere-
mos!3

 Assim, dia 26 de março de 1867, unida a Pia, as duas dão início a 
uma escola de trabalhos e curso primário. Não traziam o hábito religioso, 
mas mantinham a filosofia do Retiro Capponi, legitimando os ideais sociais 
da Marquesa Frescobaldi, destinando a obra a um grupo de crianças e 
jovens, porém, configurando algumas dessas práticas a partir do novo 
contexto. 
 Em carta a Alessandro Carraresi, secretário de Gino Capponi, data-
da em 23 de maio de 1867, Crocifissa escreve:

Comecei já a dar aula a algumas crianças, e acredito que logo 
aumentará o número. No próximo mês virão quatro jovens de 15 
a 20 anos para aprender ler e escrever, e também aritmética, so-
mente. Se o senhor tiver, para favorecer-me, algum livro instrutivo 
e moralizante, em vários exemplares, faria uma grande caridade, 
porque assim poderei ensinar a vários ao mesmo tempo.4

 Destaca-se na carta, a configuração de uma “escola”, visando à 
instrução intelectual e moralizante, para crianças e jovens necessitados. 
 De 1868 a 1870, Crocifissa e Pia tiveram várias mudanças, até se es-
tabelecerem definitivamente em 1870, em Castel di Signa, na casa Santi-
ni, próximo da paróquia de Dom Giuseppe Fiammetti.  Nesta época, o di-
retor espiritual das ex-ancilas, Dom Montelatici, morre e Fiammetti, passa 
a orientar as duas. Giuseppe Fiammetti, que nasceu no dia 23 de março 
de 1834, com apenas 11 anos já se ligava à filosofia religiosa, quando en-
trou para o seminário. 
 O ano de 1872, marca a reativação “oficial” do Instituto das Irmãs, 
quando no dia 14 de setembro, Ir. Crocifissa e Ir. Pia, retomam o hábito 
religioso, dando início ao Instituto Feminino de S. Paulo da Cruz no Castel 
de Signa, reconhecida posteriormente como Confraria da Congregação 
dos Passionistas, assinando “um contrato com o Ministério do Interior para 
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os serviços educativos das convertidas e periclitantes, jovens marcadas 
pela miséria, violência, ignorância e exploração”. (KOINONIA, 1999, p.24,)
 As atividades no Instituto eram direcionadas as jovens órfãs, mas 
com o desenvolvimento da obra e o aumento do número de atendidas, 
organizou-se uma escola de regime externato para alunas pobres, e uma 
escola em regime interno para órfãs e jovens particulares. 
 No ano de 1878, já eram 12 religiosas, no Ritiro. O Instituto crescia e 
já se providenciava uma segunda casa. A atenção das Irmãs, para as jo-
vens pobres e órfãs, mesmo não sendo na mesma perspectiva em que a 
obra foi fundava por Frescobaldi, com o objetivo de atender as mulheres 
prostituídas, relaciona-se com um novo campo configurado para o Insti-
tuto, expandindo o atendimento, mas mantendo ainda uma afinidade 
com os primórdios de sua fundação. 

Em consequência, a forma que a estrutura dos sistemas de práti-
cas e crenças religiosas assume em um dado momento do tempo 
(a religião histórica) pode afastar-se bastante do conteúdo origi-
nal da mensagem e só pode ser inteiramente compreendida por 
referência à estrutura completa das relações de produção, de re-
produção, de circulação e de apropriação da mensagem, e por 
referência à história desta estrutura. (BOURDIEU, 2005, p. 52)

 Neste caso, continuou com a essência da criação do instituto, po-
rém, ampliou os indivíduos para o atendimento, expandindo a obra. 
 Um dos principais personagens neste processo de reativação da 
congregação, foi Mons. Giuseppe Fiammetti, que desenvolveu um papel 
fundamental na orientação e organização dos ideais de Ir. Crocifissa e Ir. 
Pia. Percebe-se essa gratidão, através das cartas trocadas entre eles. Por 
exemplo, do dia 24 de dezembro de 1878, Ir. Crocifissa escreve a Fiam-
metti: “[...] Eu não tenho palavras suficientes para expressar o amor e gra-
tidão que sinto o meu coração para VSMR pelo grande bem que ele fez 
e está fazendo para mim e para a comunidade [...]”5.
 O legado de Ir. Crocifissa na Instituição foi encerrado no dia 23 de 
fevereiro de 1879, data da sua morte. A partir de então, quem assume a 
liderança do Ritiro, é a Ir. Pia. 
 Durante o governo de Ir. Pia Frosali, a Congregação teve um grande 
desenvolvimento, com ela a pequena comunidade Passionista começa 
a se expandir, 

no dia 2 de dezembro, de 1881, abriu-se o educandário Beata 
Giovanna; em 1889, uma casa em Quercianella, para tratamento 
das meninas e das irmãs que necessitassem de clima marítimo; 
uma casa de estudantes para as irmãs e às jovens que continua-
vam os estudos, em Florença; além disso, as irmãs assumem a di-
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reção de um novo reformatório, situado em Galluzzo. (KOINONIA, 
1999, p. 24)

 Tal prosperidade é observada na saudação de Fiammetti a Ir. Pia, 
sobre o crescimento da Congregação, em carta datada no dia 9 de 
abril de 1885: “[...] O Senhor conceda sua e meus calorosos votos para o 
desenvolvimento e a prosperidade da Santa Congregação das Filhas de 
São Paulo da Cruz [...]6”.
 O contexto de atuação social e religiosa das freiras italianas se in-
sere em um momento europeu de feminização do clero, ressaltado por 
Leonardi (2009), em que se tinha a formação de grupos voltados para o 
assistencialismo, que mais tarde se instituem em congregações religiosas. 
Tal trajetória vai ao encontro do histórico do Instituto das Irmãs Passionistas, 
trazendo uma atuação mais contundente da mulher no campo religioso, 
uma vez que a “aceitação da Santa Sé a fundação de congregações 
femininas com superiora geral também se inseria dentro das estratégias 
ultramontanas de difusão da religião através das mulheres”. (LEONARDI, 
2009, p. 183)
 Neste período de prosperidade para as Irmãs, entra para o Instituto, 
aos 17 anos de idade, Italia Michelagnoli, nascida em Signa, no dia 30 de 
junho de 1862, e que após tomar o hábito religioso, passa a ser conheci-
da como Angelica Michelagnoli. 
 A trajetória dessa religiosa com as Irmãs Passionistas e sua fundadora 
já esteve ligado desde os primórdios, pois Angelica possuía um parentes-
co com a marquesa Enrichetta Michelagnoli, uma das damas que ajudou 
na constituição do Ritiro Capponi, com Maria Maddalena. 
 Com a morte de Ir. Pia, no ano de 1896, Ir. Angélica assume a dire-
ção do Instituto, com 33 anos de idade, e dá continuidade ao trabalho 
com as jovens e meninas órfãs, educando a mente, a partir de uma filo-
sofia católica, para se educar o corpo. Neste período, Mons. Giuseppe 
Fiammetti continua a orientar as Irmãs, até o dia 3 de agosto de 1905, 
data de sua morre. 
 Sem contar mais com o apoio do último personagem responsável 
pela reativação do Instituto, Angelica confirmou a importância do traba-
lho educacional com jovens marginalizadas, principalmente com a for-
mação de uma figura feminina ideal para os padrões do início do século 
passado. Em uma circular apresentada as Irmãs Passionistas, no dia 5 de 
janeiro de 1909, a Superiora Angelica Michelagnoli escreve:

Diante da sociedade, porque as meninas que nos são confiadas 
de todas as partes, retornarão um dia às suas casas ou tantas fa-
mílias, e se bem educadas, disseminarão em todos os lugares o 
bom nome da nossa Congregação, do nosso Instituto, e poderão 
ser boas mães de família, boas esposas, jovens boas e honestas.7 
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 Visando essa disseminação dos ideais do Instituto das Irmãs Passio-
nistas, permitiu que esta congregação se expandisse para outros países, 
além do território italiano. Iniciando a peregrinação pelo mundo a fora, 
as Passionistas desembarcam primeiramente no Brasil. 

A VINDA PARA O OUTRO LADO DO ATLÂNTICO E O COLÉGIO SANTO AN-
TONIO
 Nesta nova empreitada, fora da Itália, a essência do instituto foi le-
vada a diante, porém, é importante ressaltar como destaca Rebecca 
Rogers (2014) em suas pesquisas, que é difícil generalizar a atuação de 
uma congregação estrangeira em outro país, pois o contexto se torna um 
fator determinante nas práticas do novo campo que é estruturado. Por 
exemplo, 

Uma congregação que, na França, era voltada para a educa-
ção religiosa dos pobres, viu-se à frente de pensionatos em terra 
estrangeira, difundindo uma cultura percebida antes como fran-
cesa que como religiosa; outra, originariamente destinada à ativi-
dade hospitalar, fora da França adquiriu fama como congrega-
ção de ensino. (ROGERS, 2014, p. 63)

 Sob a regência de Ir. Angélica, a Congregação iniciou seus primei-
ros passos fora do território italiano, desembarcando no porto de Santos, 
Brasil, no ano de 1919, com as Irmãs Boaventura Sabani, Águeda Lopai e 
Anunciata Innanzi. Ao chegar, assumem a direção do Abrigo Santa Ma-
ria, destinado ao atendimento de meninas órfãs ou que por outros moti-
vos, necessitassem viver em regime de internato. 
 As Passionistas chegam num período em que um grande número 
de congregações femininas adentram ao Brasil acompanhando os imi-
grantes, em um momento em que a Igreja passa a investir na educação, 
aliados a contextos e situações variadas dos países de origem dessas reli-
giosas, juntamente com a feminização do clero europeu, o que justifica a 
entrada de um número muito maior de congregações femininas ao Brasil, 
em comparativo com as masculinas, durante o século XX. (LEONARDI, 
2008)
 Paralelo à vinda das Irmãs Passionistas, nessa união velada entre Es-
tado e Igreja, tem-se um contexto de transformações não apenas das 
congregações, mas também do magistério no Brasil, que passa a trazer 
à sala de aula a figura feminina, tanto na atuação docente, como na 
participação discente. 
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 Na República, como destaca Louro (1997, p. 447), apontam “[...] a 
necessidade de educação para a mulher, vinculando-a à modernização 
da sociedade, à higienização da família, à construção da cidadania dos 
jovens”, e tal formação tinha como base a educação cristã, mesmo sen-
do formalizada a separação entre Estado e Igreja. 
 Ainda que não tendo a pretensão de assumir ou fundar escolas ofi-
ciais, o papel das Irmãs Passionistas, ligado ao seu carisma8 de fundação, 
sempre foi o apoio social na educação feminina. Quando chegam a São 
Paulo, em um abrigo repleto de crianças órfãs, iniciam, ao seu modo, suas 
práticas educacionais pautadas em valores católicos de uma formação 
italiana. 
 Em uma matéria, do dia 5 de julho de 1920, no jornal O Estado de 
São Paulo, tem-se a seguinte reportagem: À Caridade em S. Paulo – O 
que são e como vivem os Asylos – Uma visita ao abrigo de Santa Maria 
(notas de um repórter). Neste texto o repórter descreveu um pouco, so-
bre o interior desta instituição atendida pelas Irmãs Passionistas e algumas 
das práticas desenvolvidas por estas religiosas, com as crianças, como 
se pode perceber no trecho a seguir: “E’ difficil dizer a impressão que nos 
causaram aquellas sessenta orphams reunidas em torno de uma mesa 
tosca de madeira, aprendendo os trabalhos de agulha que duas irmans 
lhes ensinavam pacientemente. Havia-as de todas as edades, desde as 
de quatro e cinco anos, até mocinhas já feitas”. (O ESTADO DE SÃO PAU-
LO, 1920, p.5)
 A partir destas práticas, implicitamente as Irmãs traziam consigo há-
bitos que vinham ao encontro dos ideais republicanos de regenerar a 
população pela educação, moldando-os para ser um povo produtivo 
e saudável. Entre estas atividades produtivas, destacam-se os trabalhos 
manuais para a educação feminina. 
 Ressalta-se também, que no ano em que estas religiosas chegam 
ao Brasil, tinham como regulamento vigente, um documento organizan-
do em 1917, na Itália, que trazia que uma das finalidades do Instituto era,

A segunda finalidade e especial é aquela de atender, [...] a bus-
ca pelo bem estar do próximo com a educação religiosa, civil e 
doméstica das meninas, de qualquer condição, especialmente 
aquelas em risco, ensinando a todas, de modo simples e fácil, as 
verdades da nossa santa religião, levando-as a praticar a lei santa 
de Deus, os seus deveres e se tornarem boas cristãs.9 (CONSTITU-
ZIONI, 1917)

 A partir deste trecho do regulamento, compreende-se a importân-
cia que as Irmãs davam para a educação feminina, tendo como aporte 
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o ensino religioso, juntamente com atividades domésticas e sua prepara-
ção para o trabalho. 
 Cabe ressaltar, que ainda na nota publicada pelo jornal O Estado 
de São Paulo, mesmo não oferecendo instrução escolar as crianças, as 
Irmãs estavam preocupadas quanto a esta pendência. “Soubemos ain-
da que as asyladas estão crescendo sem instrucção, por falta de uma 
escola, e que ha promessa de se criar uma de primeiras letras, quando 
qualquer das tres irmans de caridade chegar a conhecer a nossa língua 
e puder leccionar”. (O ESTADO DE SÃO PAULO, 1920, p.5)
 Uma das Irmãs italianas, Anunciata, era normalista formada pela 
Scuola Normale Massimina Rosellini. Desta forma, não tardou para que 
estas religiosas abrissem a primeira escola particular, em São Paulo, para 
atender alguns alunos externos. Tem-se a documentação de que no dia 
3 de julho de 1923, teve-se o despacho favorável para a abertura do Ex-
ternato Santa Luzia do Abrigo Santa Maria. (PASSIONISTAS, [s.d.])
 Tal instituição inseria-se no contexto brasileiro de “feminização do 
magistério”, em que “as assim chamadas ‘características naturais femini-
nas’ são articuladas às tradições religiosas da atividade docente, dando-
-lhe uma outra conformação”. (LOURO, 1997, p. 463) 
 Essa associação entre as “características femininas” e as atividades 
religiosas, reforça a ideia de sacralização da profissão, juntamente com 
a interlocução entre o papel da Irmã/professora. 
 Com o objetivo de retomar a ordem da Igreja no Brasil, no início da 
República tem-se a ‘clericalização’ do catolicismo brasileiro e a mulher 
(religiosa), que passa a ser vista como uma estratégia, principalmente a 
frente de suas obras. Com efeito para a atuação feminina no Brasil, tem-
-se a criação de diversas escolas católicas, sob direção da figura religiosa 
feminina. (NUNES, 1997)
 Após chegarem ao Brasil, buscando expandir a congregação, as 
primeiras candidatas religiosas, para dar continuidade à missão das Irmãs 
Passionistas no continente americano, são provenientes do município de 
Colombo – Paraná, no início da década de 1920, do Colégio Santo Anto-
nio. Neste ano, inicia-se o entrelaçamento dessas religiosas com a popu-
lação colombense. 
 Cabe destacar que o Colégio Santo Antonio tem relação direta 
com os imigrantes italianos que chegaram a Colombo e que fundaram, 
no início do século XX, uma escola mantida pelo governo da Itália e pelos 
membros da Società di Mutuo Soccorso Cristoforo Colombo, chamada 
Scuola Santo Antonio. 

Diferente das demais escolas que funcionavam junto às socieda-
des de mútuo socorro do centro da capital, a Scuola Santo An-
tonio trazia como simbologia não o nome de um herói da pátria, 
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mas a de um santo católico. Apesar de as Scuole Italiane All’este-
ro10 receberem subsídios e materiais do governo italiano e seguis-
sem o programa escolar oficial italiano conforme previa a “Legge 
Crispi” 11, a Scuola Santo Antonio tinha a aprovação dos membros 
da igreja católica local. Sendo assim, ainda que a escola usufruís-
se do material disposto pelo governo italiano, garantia que a ca-
tequese e a moral católica fossem ensinadas irrestritamente nas 
aulas. (MASCHIO, 2012, p.284)

 Porém, esta escola italiana atendia apenas aos filhos dos sócios, me-
ninos. Com o desejo de manter viva a cultura da pátria de origem para 
os filhos dos imigrantes, sem distinção de gênero, junto com a propaga-
ção dos ideais católicos, no ano de 1917 o professor italiano João Batista 
Lovato, informava que com a ajuda dos colonos e dos padres Passio-
nistas, compraram um terreno próximo a Igreja, onde lá construíram um 
prédio com três pavimentos e capacidade para 200 alunos. A Scuola 
Santo Antonio é expandida para o atendimento de meninos e meninas, 
sendo coordenada pelas Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de Je-
sus, pertencentes também a uma congregação italiana, que chegam ao 
Brasil com o objetivo de trabalhar a religiosidade e exercer a educação 
e catequese entre os imigrantes. Esta Instituição “surgiu, portanto, como 
elemento importante para a não diluição da cultura dos italianos e como 
um ambiente modelador de futuros religiosos”. (ZOCA, 2007, p. 156) 
 Com a ajuda das religiosas provindas de Colombo, a Congregação 
das Irmãs Passionistas continuam a se desenvolver no estado de São Pau-
lo. No ano de 1926, as Passionistas estendem seu atendimento ao estado 
do Paraná, onde algumas religiosas são enviadas a uma nova fundação 
em Curitiba, no Asilo São Vicente, destinado ao atendimento de jovens 
prostituídas, idosos, crianças e vítimas das drogas.  
 Um ano depois, em 1927, é registrada a coordenação de mais uma 
obra das Irmãs Passionistas no Brasil, onde aproximadamente um mês de-
pois da partida das Irmãs do Sagrado Coração, do Colégio Santo Anto-
nio, em Colombo, que ocorreu no dia 14 de novembro de 1927, a coor-
denação passara para as Irmãs Passionistas. Ali as religiosas assumiram a 
educação escolar dos descendentes italianos, que viam no catolicismo 
uma forma de manter sua cultura e tradição, juntamente com o desen-
volvimento de um ambiente modelador para os futuros padres e freiras 
Passionistas. 
 Com a formação desses religiosos Passionistas no Brasil, a atuação 
dos mesmos se estendia para diversas ações sociais, demonstrando que 
as “práticas educativas têm ocorrido, ao longo do tempo, fora dessa ins-
tituição e, às vezes, com maior força do que se considera, principalmente 
para certos grupos sociais e em determinadas épocas”. (LOPES; GALVÃO, 
2005, p. 24)
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 Com atuação no estado de São Paulo e no Paraná, no ano seguin-
te, tem-se a visita da Madre Geral, Angélica Michelagnoli, ao Brasil. “Nas 
três casas brasileiras foi afetuosamente recebida. Encantou-a particular-
mente a beleza topográfica, a quietude, a simplicidade de Colombo”. 
(BOLETIM, 2002, p. 7)
 Algumas práticas do Colégio Santo Antonio, juntamente com a im-
pressão das terras colombenses são retratadas por Angelica Michelag-
noli, em um diário sobre sua viagem ao Brasil, no ano de 192812. Tem-se o 
seguinte registro, do dia 26 de setembro de 1928:

Enquanto isso, nós visitamos a casa e depois fomos até as crian-
ças. Uma parte destas estava no teatrinho, e logo fizeram um pou-
co de ginástica cantando. Duas crianças ofereceram uma bela 
cestinha de flores e me entregaram-na. Depois foi ao palco uma 
outra quantidade de pequenos e estes também cantaram e re-
citaram. Depois, todos foram novamente para a grande praça, 
onde o fotógrafo esperava.13

 Percebe-se na narrativa de Ir. Angelica, algumas atividades esco-
lares desenvolvidas no Colégio Santo Antonio. Entre estas, destaca-se a 
atividade física e a prática cultural.  
 A atuação das Irmãs Passionistas em Colombo aconteceu em dois 
momentos, o primeiro, como já foi destacado, em 1927 até 1933 e o se-
gundo, em 1951 até hoje. No retorno a instituição, no ano de 1951, o Co-
légio Santo Antonio passou a se chamar Educandário Nossa Senhora do 
Rosário, e atualmente se chama Colégio Passionista Nossa Senhora do 
Rosário. 
 As razões que motivaram a vinda das irmãs Passionistas a Colombo, 
nos dois momentos, foram: atendimento à educação até a 4ª série pri-
mária, atuação na catequese, Cruzada Eucarística e a colaboração na 
formação dos Seminaristas Passionistas por meio da educação. (ZOCA, 
2007, p.16)
 Desde as raízes do Colégio Santo Antonio, a prática católica é prio-
rizada, enfatizando as relações sociais, como o desenvolvimento eco-
nômico atrelado ao desenvolvimento da escolarização da população 
colombense, que direta ou indiretamente nos remete a tradição dos imi-
grantes italianos que chegaram nesta cidade. A educação católica de-
senvolvida nesta instituição de ensino, principalmente na coordenação 
das Irmãs Passionistas, manteve o carisma original das obras de Frasco-
baldi na Itália, mas de forma indireta, pois assumiu-se a possibilidade de 
formar no Colégio as religiosas que poderiam desenvolver a atividade de 
ajudar a mulher marginalizada em outras obras sociais da Congregação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 De um ideal solitário na Itália, a Marquesa Maria Maddalena Fresco-
baldi Capponi inicia uma pequena obra, objetivando acolher e estabi-
lizar mulheres prostituídas, através de um trabalho espiritual atrelado ao 
intelectual. Desde o começo da obra, manteve-se a preocupação em 
desenvolver uma educação, também escolar, para aquelas que partici-
pavam do Retiro Capponi. 
 Mesmo após a supressão da obra de Frescobaldi, os três religiosos 
que se propuseram a reerguer o Instituto (Irmã Crocifissa Tognoni, Irmã 
Pia Frosali e Monsenhor Giuseppe Fiammetti), preocuparam-se em man-
ter o carisma da reeducação espiritual, mas também moral e intelectual, 
pois queriam que aqueles sujeitos que frequentavam o Ritiro, pudessem 
ter uma reinserção na sociedade. Após a atuação desses religiosos, foi 
através da figura de Irmã Angelica Michelagnoli que a congregação das 
Irmãs Passionistas se expandiu para outros países, ampliando as formas de 
atendimento. 
 As histórias de vida aqui destacadas, demonstraram as tensões exis-
tentes entre as práticas e desejos pessoais de sujeitos, que inseridos em 
um determinado contexto, estruturaram projetos sociais, demarcando 
um campo de atuação. Tais projetos reverberaram em obras educacio-
nais pela Itália, mas que também chegou ao Brasil, no início do século XX 
e estão presentes até hoje. 
 O crescimento das obras das Irmãs Passionistas pode ter influenciado 
na perspectiva educacional desta congregação, que necessitando de 
mais pessoas para trabalhar em prol da sua causa, buscou orientar tam-
bém, educacionalmente os futuros candidatos à vida religiosa. Ressalta-
-se nesta perspectiva que a instrução não ficou presa somente a escola, 
as práticas educacionais das religiosas Passionistas no Brasil, se estendiam 
para o atendimento social em suas obras. Desta forma, além de colégios 
e escolas voltados para o atendimento social, tinha-se também a forma-
ção dos religiosos, que depois iriam trabalhar em prol da Congregação. 
 No Brasil, este exemplo de ambiente escolar para formação pode 
ser observado no Colégio Santo Antonio, em Colombo – PR, onde surgi-
ram às primeiras candidatas que foram a São Paulo, auxiliar na primeira 
obra em que as Irmãs Passionistas coordenaram neste país. Além disso, 
pode-se destacar o entrelaçamento que este Colégio possibilitou através 
do seu campo religioso, amparado pela educação católica, como for-
ma de manter viva a cultura dos imigrantes italianos, desta cidade.  
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NOTAS
1 Le due amiche si sentono interpellate a rispondere in maniera adeguata 
a questa sfida. Comprendono che non si tratta di aiutare solo un corpo 
malato, ma di sanare le origini di una malattia più grave, l’ignoranza. La 
proposta per aiutarle è presto pensata e attuata: <<... principiammo a 
mettere su una scuola>> - scrive Lucrezia.
Para todos os textos em italiano apresentados nesse artigo, fez-se a livre 
tradução, mantendo os originais em nota.

2 [...] non essendo riuscita in una casa particolare, come si desiderava, 
poiché quello che si otteneva nel giorno si perdeva nel ritornare alle loro 
case la sera [...].

3 In replica dell’ultima tua e per tua quiete ti dico soltanto che la casa 
l’ho trovata di cinque stanze nel Castello di Signa, perché qua non è sta-
to possibile trovarne, se non a prezzo enorme. Se là vi dovessi andar sola, 
non potrei adattarmi, ma con te ci vado volentieri. A come sono andate 
le cose, pare che il Signore ci voglia in quel luogo. Speriamo bene!

4 Ho già cominciato a fare scuola ad alcune bambine, e credo che presto 
aumenterà il numero. Nel mese venturo vengono quattro ragazze dai 15 
ai vent’anni per imparare leggere, scrivere ed aritmetica solamente. Se 
Ella avesse da potermi favorire con qualche libro instruttivo e moralizzato 
e a più copie, mi farebbe una grande carità, perché così potrei farne le-
ggere più insieme.

5 [...] Non ho termini sufficienti per esprimere l’amore e la gratitudine che 
sente il mio cuore, verso di V. S. M. R. pel gran bene che ha fatto e fa a me 
e a questa comunità [...].

6 [...] Il signore esaudisca i vostri ed i miei caldi voti per il ben andamento e 
per la prosperità della Santa Congregazione delle Figlie di san Paolo della 
Croce [...].

7 Di fronte alla società poi, perché le figliole che ci vengono affidate da 
tutte le parti, ritorneranno un giorno alle case loro, ovvero in tante fami-
glie, e se educate bene spargeranno dovunque il buon nome della nostra 
Congregazione, del nostro Istituto, e potranno essere buone madri di fami-
glia, buone spose, buone ed oneste giovani.
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8 O carisma de uma Congregação religiosa pode ser descrito como o 
modelador de sua constituição externa, aquilo que conduz as suas ativi-
dades. (LEONARDI, 2008)

9 Il fine secondario e speciale, è quello di attendere, [...] a procurare il bene 
del prosimo coll’educazione religiosa, civile e domestica delle fanciulle di 
qualunque condizione, in modo speciale delle pericolanti, insegnando a 
tutte, in modo semplice e facile, le verità di nostra santa religione, portan-
dole a praticare la legge santa di Dio, i loro doveri, e operare da buone 
cristiane.

10  Escolas italianas governamentais e escolas privadas subsidiadas pelo 
governo italiano.

11 Política imigratória de grande envergadura nacionalista e expansionis-
ta.

12 Os estudos de História da Educação já vêm utilizando largamente os di-
ários como fontes de pesquisa. Destaco aqui, nesse sentido, os trabalhos 
de: Holly (1992), Cunha (2000), Mignot (2003), Catani e Vicentini (2003).

13 Noi intanto visitammo la casa e poi andammo dai bambini. Una parte 
di questi erano sul teatrino e tosto fecero un po’ di ginnastica cantando. 
Due bambine offrirono un bel cestino di fiori e me lo porsero. Poi andò sul 
palco un’altra quantità di piccoli e questi pure cantarono e recitarono. 
Poi tutti passarono nuovamente sul piazzale ove il fotografo attendeva.
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RESUMO

 No artigo buscamos refletir sobre representações, práti-
cas e propostas de educação e escolarização de “pobres” 
e negros, utilizando como fontes impressos que circularam 
na cidade do Rio de Janeiro, na segunda metade do século 
XIX. Por meio da imprensa pedagógica e periódica, e tam-
bém de pesquisas de outros historiadores, foi possível encon-
trar um conjunto de iniciativas e medidas educativas, algu-
mas das quais indiciam significativa demanda pela instrução 
primária e profissional em diferentes províncias brasileiras. 
Destaca-se a presença, e a circulação, de sujeitos sociais 
heterogêneos nas escolas públicas e particulares, nos cursos 
noturnos, em associações beneficentes, nos clubes abolicio-
nistas e republicanos e em diversos lugares de sociabilidade 
e educação.

Palavras-chave: educação, imprensa, século XIX
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ABSTRACT
 In this article we reflected on representations, practices, proposals for 
education and schooling for the “poor” and the blacks, using as sources 
the printed materials that circulated in the city of Rio de Janeiro, in the se-
cond half of the nineteenth century. Through educational and periodical 
press, and also research of other historians, it was possible to find a set of 
initiatives and educational measures, some of which indicate significant 
demand for primary and professional instruction in different Brazilian pro-
vinces. It is noteworthy the presence and the circulation of heterogeneous 
social subjects in the public and private schools, in the night courses, in 
beneficent associations, in abolitionist and republican clubs and in various 
spaces of sociability and education.

Keywords: education, press, nineteenth century

INTRODUÇÃO

A constituição da imprensa e o processo de construção do Esta-
do nacional brasileiro são fenômenos simultâneos e indissociáveis 
(Morel e Barros, 2003). Ao longo do século XIX, especialmente a 

partir dos movimentos de Independência, a palavra impressa circulou e 
contribuiu para a formação de debates públicos, construindo identida-
des culturais e políticas (Martins e Luca, 2012).
 No presente artigo nosso interesse é investigar um dos temas mais 
recorrentes na imprensa: a instrução pública e a escola, que, conjunta-
mente com a formação do próprio Estado, representaram instrumentos 
fundamentais no ideário político e cultural da recente nação Brasileira¹.
Era por meio da imprensa que muitas proposições e debates relativos às 
variadas questões da educação pública ganhavam ampla circulação. 
Nas últimas décadas do século XIX, a abolição da escravidão e os movi-
mentos republicanos colocaram em pauta a centralidade da instrução 
pública, em especial a escola primária e a instrução profissional, como 
modalidades fundamentais de ensino e incorporação de grupos sociais 
mais amplos, incluindo a população negra, livre, liberta ou escrava. 
 De acordo com Barros (2011), a história da educação da popula-
ção negra é relativamente nova em nosso país. A ideia por muito tempo 
divulgada de que a escola no Oitocentos era um local somente frequen-
tado pelas elites composta por brancos, vem sendo desconstruída por 
uma série de pesquisas que mostram a busca da população negra por 
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instrução em diferentes províncias brasileiras. Tais investigações demons-
tram a crescente valorização social da educação e a importância do 
acesso à instrução formal como mecanismo de mobilidade social no tra-
balho urbano e também como elemento de afirmação da liberdade e 
maior inserção social na sociedade escravista (Barros, 2005, p. 146). 
 A Constituição de 1824, no artigo 179, franqueou a instrução primá-
ria, gratuita, aos cidadãos brasileiros, o que, em princípio, incluía os liber-
tos nascidos no Brasil, mas, excluía os escravos. Na Corte imperial, o Regu-
lamento da Instrução Primária e Secundária, de 17 de fevereiro de 1854, 
elaborada pelo então Ministro dos Negócios do Império, Luiz Pedreira de 
Couto Ferraz, proibia explicitamente a matrícula de escravos nas escolas 
públicas por meio de seu artigo 69. As vedações aos meninos com mo-
léstia contagiosa e aos não vacinados também foram estabelecidas na 
legislação. 
 No entanto, em que pese os impedimentos legais, em várias cidades 
imperiais os pesquisadores tem encontrado indícios da presença da po-
pulação negra livre e liberta e, até mesmo, a presença de escravos nas 
escolas públicas e nas instituições particulares. Ao lado disso, historiado-
res tem observado significativo índice de letramento entre a população 
negra em espaços urbanos, como nos mostra, por exemplo, a pesquisa 
de Wissenbach (2002). Cabe ressaltar que a busca e a valorização da 
instrução também pode ser observada pelo exercício de outras funções 
ligadas à educação, como a próprio ofício de professor, que, não raro, 
foi ocupação de negros e mestiços livres e libertos no século XIX. Em Minas 
Gerais, estudos de Fonseca (2009) e Veiga (2004) comprovaram a liga-
ção da população negra com o magistério. Nesta província, segundo o 
autor, nas salas de aula “os negros eram maioria ou mesmo a totalidade 
dos alunos” (Fonseca, 2009, p. 598). Cruz (2009), ao estudar a educação 
dos negros na sociedade escravista do Maranhão, concluiu que espe-
cialmente os negros libertos e os mestiços, assim como seus descenden-
tes, estiveram inseridos em turmas de primeiras letras. Já Barros (2005), em 
estudo realizado para a província de São Paulo, entre 1870 e 1920, afir-
mou que foi possível verificar a existência de alunos negros, e mesmo es-
cravos, em escolas oficiais da cidade, o que pode ser explicado por uma 
série de estratégias como, o amparo “de pessoas importantes, contato 
próximo com ambientes onde se produzia a escolarização e atividades 
profissionais relacionadas às letras” (Barros, p. 147).
 Sobre as ações informais de acesso ao mundo letrado, a historiogra-
fia indica alguns caminhos nos quais se deram práticas educativas hete-
rogêneas, tais como: 
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[...] nas famílias; nas festas, rituais e procissões religiosas católicas; 
nas irmandades de pretos e pardos; nas oficinas agrícolas e urba-
nas; nas instituições asilares para órfãos; nos internatos; nos arse-
nais de marinha e do exército; nas fazendas; nas senzalas e nas 
comunidades escravas (Gondra e Schueler, p. 225).

 O que as recentes pesquisas têm demonstrado é que não pode-
mos reduzir a população negra aos escravos, o que, evidentemente, não 
significa negar a centralidade da escravidão e da desigualdade racial 
naquela sociedade. É preciso considerar a complexidade da condição 
jurídica e social de negros livres e libertos, que, especialmente em meio 
urbano, conseguiram ascender socialmente. Muitos entre eles se envol-
veram na luta pelo fim da escravidão e pelas reformas sociais, incluindo a 
luta pelo acesso à educação e à escola, nos anos de 1870 e 1880. Direito 
que continuou a ser reivindicado pela população negra no pós-aboli-
ção e na Primeira República. Francisco de Paula Brito, Luiz Gama, André 
Rebouças, José do Patrocínio, Machado de Assis, Manuel Querino, Lima 
Barreto², entre outros, foram intelectuais negros que se destacaram por 
sua participação em espaços privilegiados, como o jornalismo, a docên-
cia pública e particular, a tribuna, as conferências e meetings nas ruas 
das capitais, além de atuarem em diversas sociedades e associações 
beneficentes, trabalhistas, abolicionistas e/ou republicanas (Pinto, 2006; 
Schueler e Pinto, 2013). Villela (2013) também nos mostrou a participação 
de “homens de cor” no cenário educacional, no caso a família Alberto, 
cujos membros atuaram como professores nas cidades de Salvador, Rio 
de Janeiro e Niterói, entre 1860 e 1910, regendo escolas públicas e parti-
culares, ocupando cargos em importantes instituições e participando de 
associações literárias, científicas e clubes abolicionistas. Segundo a au-
tora, a trajetória dessa família de educadores confirma “a presença dos 
negros no campo educacional, suas lutas, investimentos, envolvimentos, 
e o papel que a escolarização jogou nesse processo de ascensão social 
para negros e pardos” (Villela, 2013, p. 18). 
 A década de 1880 assistiu ao recrudescimento dos movimentos abo-
licionistas e da imprensa que defendia a causa. De acordo com Pessanha 
(2004), abolicionistas utilizavam os jornais para divulgação de suas ideias, 
procurando demonstrar o quanto a existência do cativeiro comprome-
tia a construção da nação civilizada e a manutenção da ordem social. 
Valiam-se dos periódicos também para sensibilizar os leitores, criando um 
sentimento de repúdio a escravidão. De 1881 a 1887, o conhecido abo-
licionista José do Patrocínio3 trabalhou no jornal Gazeta da Tarde, tor-
nando-se sócio da folha após a morte de seu primeiro proprietário José 
Ferreira de Meneses, transformando-o “em um jornal totalmente voltado 
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para a campanha abolicionista” (Vasconcelos, 2011, p. 33). Contou ain-
da com a participação de outros intelectuais negros, como Luiz Gama 
e André Rebouças, por exemplo. De acordo com Machado (2007), em 
suas páginas, a escravidão era constantemente denunciada. 
 A Gazeta de Notícias, que circulou entre os anos de 1875 e 1942, 
também se engajou na luta contra a escravidão. Fundada pelos edito-
res Ferreira de Araújo, Manuel Carneiro e Elísio Mendes e tendo como 
redatores Henrique Chaves e Lino de Assunção, também contou com 
a participação de José do Patrocínio, de 1877 a 1881, no qual por meio 
de crônicas, noticiários e artigos, travou grave combate pela abolição 
imediata e sem indenização aos senhores. A Gazeta de Notícias era um 
jornal popular, que inovou ao ser vendido, diariamente, de modo avulso, 
a quarenta contos de réis pelas ruas do Rio. Além de atualidades, coloca-
ria ao alcance da população a arte e a literatura, uma “literatura amena 
de romances-folhetins, pequenas colunas de crônicas de variedades e 
seção de piadas, dentre tantas outras” (Asperti, 2006, p. 47). 
 Uma significativa discussão sobre a educação dos negros também 
esteve presente nos chamados impressos pedagógicos. Estes impressos, 
geralmente editados por professores e autoridades do ensino, se propu-
nham a tratar, especificamente, sobre as questões referentes à educa-
ção pública e particular. Segundo Schueler (2005) tiveram sua ascensão 
na movimentada década de 1870. Dentre esses periódicos, foi possível 
localizar propostas de educação dos negros nos jornais A Instrucção Pu-
blica, de 1872 e A Sentinella da Instrucção, de 1875; e nas revistas A Ins-
trucção Nacional, de 1873, e A Escola, de 1877. 
 O jornal A Instrucção Publica foi fundado por José Carlos de Alam-
bary Luz, sendo este também seu principal redator. Tinha como colabo-
radores professores primários, bem como nomes de grande destaque na 
Corte, como José Liberato Barroso, Theophilo das Neves Leão e Abílio Ce-
sar Borges.  Com um total de 185 números, publicado de 1872 a 1888, 
com interrupções, o impresso pode ser considerado “o primeiro periódico 
com mais longevidade e centrado no tema e discussões correntes sobre 
a educação” (Bastos, 2009, p. 2). 
 O jornal A Sentinella da Instrucção, publicado entre os meses de de-
zembro de 1875 e março de 1876, foi possivelmente idealizado por Alfre-
do Moreira Pinto, professor particular do período. Foi criado para defen-
der os interesses de um determinado grupo, o dos professores particulares 
especificamente ligados aos cursos de preparatórios (Teixeira, 2014). 
 A iniciativa para elaboração da A Instrucçao Nacional: revista de 
pedagogia, sciencias e letras, de 1873, partiu dos destacados professores 
Antonio Estevão da Costa e Cunha e Augusto Candido Xavier Cony, e 
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ao que parece, não passou do segundo volume, publicado em janeiro 
de 1874.  Como o próprio nome do impresso indica, seus idealizadores 
objetivavam uma revista que não se restringisse ao município da Corte, 
mas que abrangesse todo o país, sendo um lugar de encontro de todo 
o magistério brasileiro. Deste modo, na busca por uma uniformidade no 
ensino, divulgaram notícias de outras províncias brasileiras. 
 A revista A Escola, publicada nos anos de 1877 e 1878, tinha como 
objetivo ministrar um meio de instrução às classes menos favorecidas; reu-
nir para o professorado as notícias, informações e esclarecimentos sobre 
os sistemas e métodos de ensino; e defender os interesses do magistério 
público e particular. De acordo com Teixeira (2014), este impresso pode 
ser dividido em dois momentos. O primeiro deles deu-se em 1877, em que 
era dirigida por Luiz Joaquim Duque-Estrada Teixeira, tendo como princi-
pal colaborador o professor Antonio Estevão da Costa e Cunha. O segun-
do momento, em 1878, teve a frente de sua organização os professores 
Joaquim José de Amorim Carvalho e Manoel José Pereira Frazão, e dife-
renciações no teor das matérias4. 
 Nos impressos analisados5 o tema da abolição e as recém-publica-
das leis de emancipação gradual da escravidão, como a Lei do Ventre 
Livre, sancionada em 28 de setembro de 1871, eram assuntos recorrentes. 
Esta lei considerou livre todos os filhos de mulheres escravas nascidos a 
partir da data de sua publicação, estabelencendo duas possibilidades 
de destino para os chamados ingênuos, quais sejam: ficar aos cuidados 
dos senhores até os 21 anos de idade, servindo-os, ou serem entregues ao 
governo ao completarem oito anos. De acordo com Gondra e Schueler 
(2008), a emancipação condicionada desses sujeitos colocou o proble-
ma da instrução popular em destaque, o que podemos verificar pelo de-
bate produzido na imprensa.   
 Na revista A Escola, a referida lei foi comemorada em sua terceira 
edição, que a comparava com a da independência, “tão memorável e 
festiva”6 quanto. “Liberdade!... Liberdade aos que nasceram sob o belo 
céu de nossa pátria!”7. Contudo, a exaltação à iniciativa legislativa coor-
denada pelo Ministério Rio Branco veio acompanhada do alerta sobre a 
necessidade de se fazer “alguma coisa em prol da educação dos ingê-
nuos”, afinal: “já se pensou bem no que há a esperar dessa avalanche de 
gente, os ingênuos, cujo número deve orçar hoje por 200.000, se for cres-
cendo, como vai, sem cultivo ou educação?8 Os editores conclamaram 
o então Ministro do Império, João Alfredo Correia de Oliveira, a interferir 
na causa da instrução pública. Opinaram também que a educação dos 
ingênuos careceria ser oferecida em conjunto com os outros alunos das 
escolas, não devendo ser efetuada em instituições separadas, nem tão 
pouco se tornar um ramo específico da educação pública.
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 Apesar da defesa de uma educação comum para os ingênuos da 
Lei de 1871 e o restante da população escolar expressada por este im-
presso pedagógico, foi possível encontrar práticas educativas, como a 
instrução primária e profissional, que eram oferecidas especificamente 
aos primeiros em várias regiões do país. Em 14 de julho de 1882, por exem-
plo, o jornal Gazeta da Tarde, na sessão “Gazeta das Câmaras”, trouxe 
a notícia da existência de um asilo no Arraial de Caeté, em Minas Gerais, 
que poderia ser aproveitado para a construção de um Colégio para os 
ingênuos, idealizado pelo Sr. Affonso Celso Junior. Já em matéria de 10 de 
julho de 1887, o mesmo jornal saudou a província de Alagoas pelo esta-
belecimento de uma escola para a educação dos ingênuos, educação 
esta que “era descuidada em todas as outras províncias”9. Segundo a 
reportagem, esta “instituição modelar” tinha 28 alunos internos matricula-
dos, que aprendiam a ler, a escrever, a música, a arte tipográfica e a de 
torneiro, bem como ofícios de sapateiro e marceneiro. 
 Como podemos perceber pelas notícias citadas, houve algumas ini-
ciativas de instituições exclusivamente destinadas aos filhos livres de es-
cravas, os chamados ingênuos. Contudo, a análise dos periódicos nos 
mostrou que também houve propostas de escolas que, inicialmente pen-
sadas para atender os nascidos de ventre livre, também foram frequen-
tados por outros sujeitos alheios a esta condição. Este foi o caso de uma 
iniciativa que teve lugar no município de Valença, no interior da Província 
do Rio de Janeiro. Em matéria divulgada no jornal Gazeta de Notícias, de 
28 de dezembro de 1879, intitulada “Escola para ingênuos”, há notícia da 
inauguração de uma escola destinada à instrução dos filhos dos seus es-
cravos na fazenda “Vista-Alegre”, iniciativa que partiu dos “beneméritos” 
Viscondes de Pimentel e abastados agricultores no Município. Essa escola 
funcionaria em um “edifício perfeitamente preparado e iluminado a gás, 
compreendendo um salão para aulas, com refeitório, a biblioteca, sala 
de espera, cozinha e uma outra sala que deve servir para depósitos”10.
Segundo a reportagem, havia 42 alunos matriculados, sendo 27 do sexo 
masculino e 15 do sexo feminino, todos, a exceção de 8, nascidos depois 
da Lei de 28 setembro. 
 No entanto, apesar das iniciativas noticiadas, as críticas feitas pe-
los jornais ao descuido do governo para com a educação dos ingênuos 
eram recorrentes. Em 18 de maio de 1888, dia em que a Lei Áurea foi 
assinada, a Gazeta da Tarde reproduziu uma reportagem publicada na 
Gazeta de Campinas, em que esta criticava o abandono moral e inte-
lectual a que estavam submetidos os ingênuos, principalmente, nos esta-
belecimentos agrícolas, nos quais seriam apenas preparados para serem 
prolongamento da escravidão na sociedade brasileira:  
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Ali só há o eito e a senzala: não existe uma escola em que apren-
dam a ler; não há uma oficina em que exercitem a sua atividade 
física em um oficio qualquer que sirva-lhes de bordão na socieda-
de de amanhã: não existe a convivência da família para ensinar-
-lhe as mais indispensáveis noções da educação moral11. 

 
 Assim, os redatores da Gazeta da Tarde pareciam concordar com a 
visão paternalista de que os libertos não estavam preparados para a vida 
em sociedade, na qual seriam lançados, com todas as depravações, ví-
cios e fraquezas que a escravidão engendrou. Deste modo, alertaram so-
bre os perigos dos ingênuos continuarem a receber a péssima educação 
dos escravos, sendo preciso “[...] não consentir que uma escravidão mais 
perniciosa ainda se estabeleça na sociedade Brasileira [...]”12. 
 A preocupação com o “futuro dos ingênuos” foi novamente proble-
matizada em matéria publicada no dia 9 de maio de 1879, no periódico 
Gazeta de Notícias. Aqui, um projeto apresentado na Câmara dos Depu-
tados previa a aplicação de 25% do Fundo de Emancipação, estabeleci-
do pela Lei de 28 de setembro de 1871, para a criação de colônias agrí-
colas destinadas à educação dos ingênuos e também de outros menores 
livres e pobres. 
 No debate parlamentar, Martinho Campos se colocou contra a in-
clusão dos ingênuos, alegando que havia outros menores desgraçados, 
tendo os ingênuos “um bom protetor, o único que ainda há neste país: o 
interesse próprio”, ou melhor, o interesse dos senhores de escravos13. Ain-
da segundo Campos:

[...] os menores não serão abandonados, a escrava é mãe como 
outra qualquer, e seu senhor não lhe arrancará o filho, porque 
sabe que sacrifica a sua propriedade. Mas, á parte esta conside-
ração, pode afirmar que os senhores não abandonarão os ingê-
nuos, pensar em tal é um injúria aos sentimentos brasileiros14. 

 Juntamente a esses argumentos, havia aqueles parlamentares que 
acreditavam ser o mesmo uma séria ameaça ao tesouro e ao débil orça-
mento público. Como argumentou Schueler (2005a), as disputas pela ma-
nutenção da escravidão e as implicações econômicas, sociais e políticas 
da lei emancipacionista, tornaram a questão da educação dos ingênuos 
um problema tenso e extremamente disputado. 
 No mesmo jornal, em 4 de dezembro de 1879, na coluna “Assumptos 
do Dia”, os redatores  questionaram um ofício, publicado no dia anterior 
no Diário Oficial, em que o Inspetor da Instrução Pública da Província do 
Rio de Janeiro determinava que: 
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 Para o jornal, essa declaração seria ociosa, já que como livres, os 
ingênuos poderiam matricular-se em qualquer escola. Deste modo, os re-
datores, em tom provocativo, solicitaram explicações ao governo para 
que esclarecesse, em definitivo, se os ingênuos eram cidadãos ou escra-
vos, já que estavam sujeitos a uma lei especial de instrução:

 Finalizam o artigo clamando pelo cumprimento da promessa de 
educação, feita por ocasião da promulgação da Lei de 1871, que cabe 
lembrar, completava oito anos, momento no qual seria decidido o futuro 
dos ingênuos15. O jornal Gazeta da Tarde também criticou a ineficiência 
da referida lei. Em matéria publicada em 9 de junho de 1883, intitula-
da “Abolição imediata e sem indenização”, a folha denunciou que as 
prometidas escolas e fazendas para educação dos ingênuos jamais se 
realizaram. De modo dramático, denunciou: “os infelizes, que têm esca-
pado ás garras das parteiras, ás sevicias nas mães, á fome, á sede e aos 
maus tratos, jazem por esses eitos e por essas senzalas entre os porcos e os 
cães”16. 
 Mesmo sendo considerado um jornal abolicionista, suas críticas não 
se direcionaram apenas às autoridades governamentais, mas também 
às sociedades que lutavam contra a escravidão, que teriam deixado de 
cumprir seu papel para com os ingênuos. Essa opinião foi esboçada no 
artigo de Alvaro Joaquim de Oliveira, de 2 de janeiro de 1884. Para Oli-
veira, a Lei de 1871 não se contentou em fazer dos escravos libertos, quis 
fazer dos libertos cidadãos, “sendo que os governos posteriores e o abo-
licionismo só se tem preocupado da primeira parte do plano, deixando 
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em esquecimento a segunda, que é pelo menos tão importante como a 
outra”17. 
 Como se apreende na análise dos jornais, os impactos da Lei do 
Ventre Livre esquentaram os debates públicos, mas também contribuíram 
para a constituição de redes de sociabilidade abolicionista, de clubes re-
publicanos, jornais, periódicos, escolas de primeiras letras e aulas noturnas 
destinadas à população livre e liberta (Martinez, 1997; Costa, 2012). 
 O mesmo jornal que publicou uma matéria criticando a inércia dos 
abolicionistas, também divulgou, em 10 de maio de 1884, a criação de 
uma escola para libertos e escravos, fundada pela Sociedade Abolicio-
nista 28 de Setembro. Ao lado de anúncios de escolas criadas para ingê-
nuos, bem como matérias em que os diferentes sujeitos se posicionaram a 
favor ou contra as iniciativas, foi possível localizar várias propagandas de 
jogos lotéricos, cuja arrecadação seria destinada à Colônia Isabel, que 
também se ocupava da educação dos filhos nascidos livres das escra-
vas. 

 Arantes (2008) informa que a Colônia Isabel - cujo nome foi uma ho-
menagem do Presidente da Província à Princesa Isabel -, foi dirigida pelos 
Missionários Capuchinhos, tendo como objetivo, educar e instruir meninos 
brancos, negros e índios. Era dividida em duas classes, a dos gratuitos e a 
dos pensionistas. A primeira era formada por “órfãos desvalidos que não 
tivessem quem se incumbisse da sua educação e os filhos livres das mu-
lheres escravas” (Arantes, 2008, p. 5). 
 Há indícios de que em algumas escolas da Corte os libertos, e até 
os escravos, frequentavam os bancos escolares. O professor primário An-
tonio Estevam da Costa e Cunha, por exemplo, no jornal A Instrucção 
Publica, no ano de 1873, afirmou que: 
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Na nossa escola pública, como se sabe, está aberta para todos, 
graças ás instituições sábias e livres que nos regem, e tanto tem ali 
entrada o menino das famílias livres como o das libertas e até das 
cativas; ora, seja qual for o estado ou a classe do homem livre, 
este não vê jamais com bons olhos seu filho em comum com o es-
cravo de ontem, e, se assim é para o filho, que diremos da filha?18

 O trecho citado integra um artigo que o professor escreveu para 
apresentar nas Conferências Pedagógicas da Corte a respeito das es-
colas mistas. A presença de libertos nas escolas públicas seria, segundo 
o professor, bem vinda. Entretanto, a defesa da inserção dos libertos nas 
escolas se tornou também um dos seus argumentos contrários à coedu-
cação dos sexos. Cabe destacar que o seu trabalho nas Conferências 
foi muito aplaudido pelo público, sendo um dos professores dignos de 
distinção na avaliação feita pelos representantes das autoridades gover-
namentais sobre o conjunto dos trabalhos apresentados nesse encontro.  
Não era incomum, aliás, a participação de professores da Corte em so-
ciedades abolicionistas nos anos de 1870 e, especialmente, na década 
de 1880. Vários dentre eles também foram proprietários de escravos ao 
longo de suas vidas, como foram os casos de Manoel José Pereira Frazão, 
José Bernardes Moreira, Polucena Maria da Conceição Cruz e Candido 
Matheus de Faria Pardal (Borges, 2014). 
 A relação direta entre abolição e educação dos libertos foi insis-
tentemente debatida na imprensa carioca. Na já mencionada matéria 
do jornal Gazeta da Tarde, “Abolição imediata e sem indenização”, o 
periódico denunciou que o maior defeito da Lei de 28 de setembro de 
1871 seria o de não ter acabado, definitiva e incondicionalmente, com 
a escravidão. Como exemplo dos benefícios da educação para os liber-
tos, alguns desses defensores citaram os Estados Unidos da América que, 
após o fim da escravidão (1863), investiram na instrução popular, sen-
do tais iniciativas tanto governamentais, como particulares. Em matéria 
publicada no jornal A Instrucção Publica, de 25 de janeiro de 1874, por 
exemplo, há a reprodução do discurso pronunciado19 por Affonso Celso 
nas “Conferências literárias”, em que o conselheiro informa que o referido 
país não poupou esforços nem despesas para liberalizar a instrução aos 
novos libertos, que pouco a pouco foram se tornando cidadãos úteis.  Já 
a Gazeta da Tarde, em 20 de setembro de 1880, publicou a Conferên-
cia proferida por Nicolau Moreira Democrata, intitulada “Emancipação”. 
Nesta, o orador dirigiu-se “às senhoras, que ornavam os camarotes” para 
que seguissem o exemplo de suas irmãs do Norte, “se devotassem á esta 
Santa obra de justiça, de caridade e de Reparação”; e, finalmente, que 
“franqueassem todos os tesouros do seu terníssimo coração brasileiro à 
libertação e a educação dos escravos”20. 
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 Democrata apelou para o discurso paternalista e humanitário, mui-
to comum à época para o convencimento social a respeito do fim da 
escravidão. De acordo com a leitura de Machado (2007), posturas pa-
ternalistas também faziam parte das ações das elites intelectuais aboli-
cionistas, que entendiam a abolição como uma concessão dada e não 
como uma conquista e um direito pelo qual lutaram os próprios escravos 
e libertos negros. Segundo Pessanha (2004), entre lideranças abolicionis-
tas, como André Rebouças e José do Patrocínio, predominava a ideia de 
que os escravos “eram incapazes de agirem por conta própria, precisan-
do, assim, da tutela dos grupos com organização política para represen-
tá-los e conquistar seus direitos” (Pessanha, 2004, p. 5). 
 No conjunto de impressos analisados, encontramos inúmeras notí-
cias e artigos indicando que houve iniciativas em prol da educação de 
negros livres, libertos e escravos. A revista A Escola21, no ano de 1877, fe-
licitou a iniciativa do professor Joaquim Cypriano Freire, residente em Al-
fenas, Minas Gerais, pela abertura de um curso noturno gratuito, que se-
ria destinado a adultos, livres, libertos ou cativos. Cumprimentou também 
neste mesmo ano22, aos professores responsáveis pela intitulada “Escola 
do Povo”, que funcionaria em Itapetininga, em São Paulo, tendo entre 
seus alunos escravos:

 No ano de 1878, em 23 de fevereiro23, o mesmo impresso voltou a 
se referir a “Escola do Povo”, dando mais detalhes sobre o seu funciona-
mento. Segundo a reportagem, neste instituto se lecionaria primeiras le-
tras, gramática portuguesa e francesa, aritmética e história pátria e teria 
uma biblioteca composta por 1088 volumes de diversos livros de educa-
ção. Reafirmaram o público que frequentaria a escola, e parabenizaram 
novamente aos seus idealizadores. Já na revista A Instrucção Nacional de 
janeiro de 1874, os autores Antonio Estevam da Costa e Cunha e Augusto 
Candido Xavier Cony, ao relatarem notícias de outras províncias, informa-
ram sobre os exames da escola de escravos, que havia sido estabelecida 
há pouco mais de um ano no “Colégio de Santa Maria de Belém”, dirigi-
da pelo padre Felix Vicente de Leão. 
 Podemos entender a divulgação das iniciativas educacionais de 
outras províncias, e não somente do Rio de Janeiro, como uma maneira 
de o impresso pedagógico reafirmar o seu posicionamento de defesa da 
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ampliação da educação aos negros, bem como estimular outras inicia-
tivas na mesma direção, embora não possamos ignorar as disputas e as 
diversas proposições existentes entre os professores. O jornal A Instrucção 
Publica também divulgou as ações educativas. Em 18 de maio de 1873 
reproduziu uma notícia informando que o Comendador Joaquim José de 
Souza Breves, abastado fazendeiro da província do Rio de Janeiro, havia 
acabado de mandar estabelecer em suas diversas fazendas, aulas de 
primeiras letras para o ensino de seus escravos menores, de ambos os se-
xos. No dia 30 de agosto de 1874, na coluna Noticiario, divulgou informes 
sobre a educação na cidade de Lorena, em São Paulo. Segundo a publi-
cação, haveria nesta localidade entre escolas públicas e particulares, “1 
escola noturna gratuita para alunos pobres maiores de 14 anos, livres ou 
escravos, sendo estes admitidos mediante licença dos respetivos senho-
res”24. 
 Um ano antes, a mesma folha, em 22 de junho de 187325, trouxe a 
estatística das paróquias rurais da Corte, com o número de indivíduos al-
fabetizados: 

 A referida estatística demonstrou a existência de 40 escravos alfabe-
tizados. Sobre esse assunto, Barbosa (2010) nos esclarece que muitos es-
cravos participaram do mundo do letramento e da leitura. Segundo suas 
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palavras, eram leitores de primeira, segunda e terceira naturezas. Eram 
leitores, por ouvir dizer, porque escutavam as notícias e, também porque, 
de fato, muitos sabiam ler e escrever (Barbosa, 2010, p. 13).  Especifica-
mente acerca dos escravos residentes nas áreas rurais, Schueler (2005a) 
informa que, nos distritos rurais a densidade populacional mais baixa e o 
controle precário dos fiscais e inspetores literários poderiam abrir brechas 
para inúmeras situações irregulares, como a presença de escravos nos 
bancos escolares.
 O jornal A Sentinella da Instrucção, de 1875, divulgou em seu notici-
ário resultados do Recenseamento Geral do Império (1872), com o alerta 
de que faltavam apurar dados de 58 paróquias pertencentes a deter-
minadas províncias26. Na parte referente à instrução informava que 909 
escravos homens e 426 escravas mulheres sabiam ler27: 

 Machado (2008) nos adverte que não podemos tomar os números 
trazidos pelas estatísticas e censos como realidade, mas sim como cons-
truções históricas, pois partiram de escolhas e intenções no sentido de 
produzir efeitos discursivos, evidenciando um desejo das autoridades go-
vernamentais. No caso dos números sobre a capacidade de leitura e/ou 
escrita entre os escravos na Corte, é possível que eles reflitam o impacto 
de algumas iniciativas educativas destinadas à população negra e po-
bre, igualmente verificadas no estudo de outros pesquisadores para ou-
tras localidades do Império.  
 Entretanto, como pudemos acompanhar pelos debates na impren-
sa, não havia um consenso em relação à educação dos escravos. O jor-
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nal A Instrucção Pública, em 15 de fevereiro de 1874, publicou uma das 
muitas opiniões contrárias a esta ação, emitida pelo então presidente da 
“Sociedade Propagadora da Instrução às Classes Operárias da Fregue-
sia da Lagoa”, Thomaz Alves Junior. Por conta da organização dos seus 
estatutos, uma das questões colocadas pelos sócios era se os escravos 
deveriam frequentar a escola. Em resposta, o Presidente argumentou:

Enquanto à condição de escravos, entendo que a escola não os 
devia admitir; o escravo que frequenta uma escola, que aprende 
a ler, que fica com a consciência de seus direitos, não pode ser 
mais um escravo; há neste procedimento uma contradição revol-
tante senão absurda28. 

 As palavras de Thomaz Alves Junior retratavam o medo das elites se-
nhoriais em relação aos perigos da propagação das letras entre os africa-
nos livres, o que poderia acalentar sonhos de liberdade nesses indivíduos, 
indo contra a lógica da escravidão (Gondra e Schueler, 2008, p. 242). A 
inserção dos escravos no mundo das letras, como já destacado, distin-
guia-os entre os diferentes grupos sociais, nos evidenciando que, como 
mostrou Chalhoub (1990), “longe de estarem passivos ou conformados 
com sua situação, procuraram mudar sua condição através de estraté-
gias mais ou menos previstas na sociedade na qual viviam” (p. 252). Ad-
quirir a habilidade da leitura e escrita, sem dúvida, fazia parte do sonho 
de liberdade de muitos negros, escravos ou forros, bem como das suas 
constantes lutas diárias.  

NOTAS
¹ Para saber mais sobre a emergência da escola no Brasil, consultar Gon-
dra e Schueler (2008). Já para o melhor entendimento do surgimento da 
imprensa, conferir Luca e Martins (2012).

2 Francisco de Paula Brito (2 de dezembro de 1809 – 5 de dezembro de 
1861), Luiz Gama (21 de junho de 1830 – 24 de agosto de 1882), André 
Rebouças (13 de janeiro de 1838 – 9 de maio de 1898), José do Patrocínio 
(9 de outubro de 1854 – 29 de janeiro de 1905), Machado de Assis (21 de 
junho de 1839 – 29 de setembro de 1908), Manuel Querino (28 de julho de 
1851 – 14 de fevereiro de 1923), Lima Barreto  (13 de maio de 1881 – 1 de 
novembro de 1822).

3 Intelectual negro que, de acordo com Schueler e Pinto (2013), partici-
pou da rede de sociabilidade do engenheiro André Rebouças e se des-
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tacou nas fileiras da imprensa abolicionista, nas conferências públicas, 
nos meetings. Atuou como preceptor e professor de cursos noturnos na 
cidade do Rio de Janeiro.

4 Para saber mais sobre esses impressos pedagógicos, consultar Teixeira 
(2014). 

5 Os impressos analisados neste artigo encontram-se disponíveis para con-
sulta no site da Hemeroteca Digital. Cf. bibliografia.

6 Neste artigo optamos por atualizar as citações de época para o portu-
guês atual.  

7 Revista A Escola, volume II, nº 40, p. 113.

8 Revista A Escola, volume II, nº 40, p. 113.

9 Jornal Gazeta da Tarde, ano VIII, nº 156, p. 1.

10 Jornal Gazeta de Notícias, ano V, nº 356, p. 1.

11 Jornal Gazeta da Tarde, ano IX, nº 113, p. 1.

12 Idem.

13 Jornal Gazeta de Notícias, ano V, nº 127, p. 1.

14 Idem.

15 Jornal Gazeta de Notícias, ano V, nº 333, p. 1.

16 Jornal Gazeta da Tarde, ano IV, nº 132, p. 2.

17 Jornal Gazeta da Tarde, ano V, nº 1, p. 2.

18 Jornal A Instrucção Publica, ano II, nº 3, p.23

19 Em 25 de janeiro de 1874. 

20 Jornal Gazeta da Tarde, ano I, nº 62, p. 2.

21 Revista A Escola, volume II, p. 230.
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22 Revista A Escola, volume I, p. 29.

23Revista A Escola, volume III, p. 113.

24 Jornal A Instrucção Publica, ano III, nº 35, p.323

25 Jornal A Instrucção Publica, ano II, nº 25, p. 200.

26 As províncias faltantes: Pará (1), Maranhão (1), Piauí (2), Paraíba (1), 
Sergipe (7), Bahia (8), Rio de Janeiro (14), Rio Grande do Sul (5) e Minas 
Gerais (19). 

27 Jornal A Sentinella da Instrucção, n. 8, p. 2.  
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RESUMO
 O presente artigo discute o processo de modernização 
de Cuiabá e sua contribuição para a educação e instrução 
da população mais pobre, o que ensejou a instalação de 
diversas escolas públicas primárias destinadas a crianças em 
faixa etária escolar, assim como de duas fracassadas escolas 
noturnas, que visaram educar a população adulta. O pano 
de fundo da discussão se circunscreveu ao cotejamento en-
tre o discurso das elites e o viver da população das camadas 
inferiores da sociedade cuiabana, suas discrepâncias e seus 
valores. Para melhor ilustrar a questão, lançamos mão dos 
discursos científicos que cotejaram as práticas de saúde utili-
zadas pelos cientistas, fazendo um contraponto com o saber 
das camadas populares.

Palavras-chave: Educação. Instrução pública. Cultura popu-
lar. Cultura das elites. Mato Grosso.

RESUMEN
 Este artículo aborda el proceso de modernización 
Cuiabá y su contribución a la educación e instrucción de la 
población más pobre, lo que permitió la instalación de va-
rias escuelas primarias públicas, para los niños, así como dos 
escuelas nocturnas fallidas, cuyo objetivo era educar pobla-
ción adulta. La discusión de los antecedentes se limitaba 
al examen entre el discurso de las élites y de la vida de la 
población de los estratos inferiores de la sociedad Cuiabana, 
discrepancias y valores. Para ilustrar mejor el punto, se utilizó 
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el discurso científico, la comparación de las prácticas de salud utilizados 
por los científicos, a diferencia de las clases inferiores.

Palabras clave: Educación. Instrucción publica. Cultura popular. Cultura 
de las elites. Mato Grosso.

INTRODUÇÃO

O século XIX marcou a modernização do Brasil, especialmente após 
sua segunda metade. Em Mato Grosso, esse movimento ganhou 
impulso a partir de 1870, quando o discurso civilizatório demarcou 

os rumos do cenário regional. 
 Por modernização entende-se, no presente texto, a abolição de há-
bitos e costumes considerados impróprios e a adoção de condutas ditas 
“civilizadas”, sempre presentes no ideário das elites dirigentes e veicula-
das por todo território nacional. Mato Grosso, distante do litoral, ao con-
trário do que se poderia imaginar, seguiu pari passu as alterações proje-
tadas no cenário imperial. Exemplo disso foram os discursos pronunciados 
pelos dirigentes regionais – Presidentes da Província – que pontuavam a 
necessidade de alçar Mato Grosso do território da “barbárie” para o da 
civilização. 
 Para isso, o concurso da educação, através da escola, seria decisi-
vo para operar as transformações. Nessa medida, proliferaram as escolas 
públicas e privadas objetivando, inicialmente, formar crianças e adoles-
centes sob esse novo parâmetro, porém, não só elas, mas também seus 
familiares, para os quais foram criadas instituições escolares noturnas vo-
cacionadas aos adultos livres, trabalhadores e analfabetos, estendidas 
também para o espaço das cadeias. A experiência das escolas noturnas, 
em Cuiabá, foi um fracasso, uma vez que sequer um aluno se matriculou, 
demonstrando o desinteresse dos trabalhadores pela educação formal, 
visto que os conteúdos quase nada tinham a ver com suas necessidades. 
Pe. Ernesto Camilo Barreto, Inspetor Geral dos Estudos, foi o primeiro a criti-
car, em 1874, a estrutura curricular dos cursos noturnos, considerando que 
a maioria da população adulta era analfabeta, sendo, por isso mesmo, 
necessária a criação de cursos primários noturnos, que, paralelamente às 
aulas de natureza secundária, contemplariam a necessidade de alfabe-
tizar adultos (RELATÓRIO apresentado ao Presidente da Província, José de 
Miranda Reis, pelo Inspetor Geral dos Estudos, Pe. Ernesto Camilo Barreto. 
Cuiabá, 14 de abril de 1874)  O pedido de Camilo Barreto foi atendido, 
porém, infrutiferamente, ao que, assim avaliou criticamente o Inspetor:
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Atendido o pedido, foram criadas duas escolas primárias, uma 
na paróquia da Sé e outra na de S. Gonçalo de Pedro II.  Institui-
ção tão útil, porém, e proveitosa, aos que pelos labores da vida 
não podem durante o dia, curar da alimentação do espírito, foi 
abandonada pelos próprios a quem interessava. Nenhum aluno 
matriculou-se nessas escolas de instrução primária.  Não se diga 
que estávamos, neste ramo, como em Genebra, onde um vogal 
da sociedade de helvética, querendo experimentar o seu méto-
do de ensino para adultos, procurando por toda cidade adultos 
analfabetos, não encontrou senão um, e esse mesmo não era su-
íço; mas italiano. (RELATÓRIO apresentado ao Presidente da Pro-
víncia, José de Miranda Reis, pelo Inspetor Geral dos Estudos, Pe. 
Ernesto Camilo Barreto. Cuiabá, 14 de abril de 1874)

 Nessa medida, a escola, que presumidamente se transformaria no 
laboratório onde as alterações modernas ganhariam seu nascedouro, 
para os adultos de Mato Grosso não surtiu efeito. Poderíamos indagar: 
por que a escola não atraiu a atenção dos adultos? Em que território eles 
viviam e quais as suas preferências? Para conhecer o universo que o dis-
curso elitista reprovava, vale a pena procurar entender em que espaços 
e sob que valores se pautavam os homens livres pobres, uma vez que o 
segmento escravo se mantinha sob o comando de seus proprietários.

TERRITORIALIDADE E CULTURA DO HOMEM LIVRE POBRE DE CUIABÁ
É quase noite[...]
  Está deserta a praça[...]
   Fatigada repousa aquela grande raça[...]
    Entro por estas ruas: de Baixo e Prainha[...]
     Há luz, escuto vozes naquela casinha,
      A conhecida casa da mestiça Andreza,
       A mulher que faz bagunça e sururu na Vila.
        No seu bordel há sempre tiro, pau, quizila[...]
          Rua de Cima, pouco além do Beco Torto.
            Vende o velho boteco o bom vinho do Porto,
               Com cachaça de cana e gostoso aluá![...]
                  Ao lado, fim do Beco, tem o bar Borralho:
                    Onde existem mulheres, cachaça e baralho.
                       Gente entendida, ‘Dona’, com gran maestria[...]
                           De quando em vez há grandes festas, alegria.
                             Jogos de prendas, bailes e pancadarias! 

(PAES DE BARROS, Agrícola. No tempo da Colônia (apud ANTUNES, Laura Maciel. A 
Capital de Mato Grosso, p. 36-37)
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 O projeto para o Brasil moderno - assentado na premissa de que o 
trabalho laborioso redundaria, necessariamente, na poupança, riqueza, 
prosperidade e, consequentemente, na civilização - via nas práticas das 
populações pobres, instituídas por outro referencial cultural, a causa de 
sua pobreza e atraso.
 A província de Mato Grosso, decantada desde o século XVIII como 
território de riqueza, abundância e fartura, o era, apenas potencialmen-
te, no ideário das elites, uma vez que a população que ali habitava se 
mostrava incapaz de retirar do solo, do subsolo, da fauna e flora as rique-
zas existentes, ou seja, que em Mato Grosso os trabalhadores não con-
seguiam perceber, na atividade produtiva moderna, fonte de riqueza e 
de prosperidade. Segundo Volpato (1993, p. 199), isso se devia à existên-
cia de condições naturais que garantiam a sua sobrevivência, tal como 
a “[...] piscosidade dos rios e ainda a presença de um clima quente e 
seco [que] possibilitavam a sobrevivência, apesar de uma vida bastan-
te pobre”. A ociosidade, muito utilizada para referenciar negativamente 
a população mato-grossense, era considerada como a causa maior da 
condição de atraso da província. Tal avaliação incorporava os valores e 
as necessidades de uma sociedade que, certamente, já havia atingido 
um grau de desenvolvimento das forças produtivas, sendo culturalmente 
distinta de Mato Grosso, cujas necessidades e demandas não exigiam a 
corrida exploratória delineada por esses parâmetros avaliadores.
 Ilustrativa é a consideração feita pelo italiano Bartolomé Bossi (1863, 
p. 134; 139):

[...] la agricultura está en el limbo de su vida; la industria está por 
nacer; el trabajo no es la propension de sus habitantes.[...]  Los hi-
jos del pais no trabajan, y se contentan con la carne del pescado. 
Este abunda tanto en las aguas del Cuyabá, que basta detenerse 
algunos minutos en su costa para assegurar una buena presa, y 
es su principal alimento. Muchos naturales se conforman con arre-
batar diariamente á los aguas un hermoso pacú para su comida 
y otro que le proporcione algunos cobres para beber. - Estan con-
tentos de haber trabajado y estan satisfechas sus necesidades. 

 As avaliações de Mato Grosso feitas pelos viajantes estrangeiros e 
até mesmo pelo português Joaquim Ferreira Moutinho tinham por base a 
ideia de que as riquezas existentes no território mato-grossense, até mea-
dos dos oitocentos, se encontravam inexploradas. Isso porque, para uns, 
a distância da província mato-grossense com relação ao litoral impunha, 
pelo isolamento, dificuldades para o seu desenvolvimento; para outros, 
no entanto, esse atraso se devia à falta de iniciativa de seus habitantes.  
As avaliações tinham, porém, um ponto em comum: “[...] a civilização vi-
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ria de fora, do litoral, da Corte, quiçá da Europa” (VOLPATO, 1993, p. 24).  
Joaquim Ferreira Moutinho (1869, p. 32-33), português que residiu por 18 
anos em Cuiabá, reforçava a visão negativa da população mato-gros-
sense, composta, sob sua ótica, de elementos indolentes e não afetos ao 
trabalho, protótipo, às avessas, do trabalhador laborioso: 

E se o Brasil banir a escravidão; se reconhecer que um homem 
não deve ser escravo de outro [...] perece de fome a província de 
Mato Grosso? Há de perecer... Seu principal defeito é a preguiça, 
é a indolência...  A fome e a miséria são só devidas à preguiça do 
povo, que ali devia viver na abundância [...]. Lance o governo 
um olhar de compaixão para aquele povo, e procure lhe dar um 
remédio eficaz à preguiça, ao contrário terá de vê-lo sempre mi-
serável. É-lhe necessário um reativo violento. 

 Mais de uma década após a descrição do lusitano, outro estran-
geiro, o alemão Karl von den Steinen (1942, p. 60), ao passar por Cuiabá 
a caminho do Xingu, considerou que “Os cidadãos cuiabanos são do-
tados de certa indolência e mesquinhez, cuja consequência é diminuir 
as vantagens que a sua Província oferece na atração de estrangeiros 
empreendedores [...]”. Em outro trecho, o mesmo visitante, reforçando 
sua assertiva, considerava que “a natureza do cuiabano que, com longo 
retraimento, ficou adormecida e mutilada, carece de espírito empreen-
dedor. Os habitantes fazem política e vivem das somas que o tesouro lhes 
fornece. Um cargo ou mesmo um cargozinho qualquer é objeto de toda 
ambição e toda especulação”. (STEINEN, 1942, p. 68)
 Galeti (2012, p. 87), analisando com prioridade a visão construída 
sobre a população mato-grossense nos diversos discursos de estrangeiros 
e nacionais, considera que:

Indolência, inação, inapetência, não importa se vistos como atri-
butos da raça ou resposta aos estímulos do meio, com destaque 
para a abundância e o clima tropical, identificavam o mato-gros-
sense como um indivíduo que carecia de qualidades essenciais, 
consideradas típicas do homem civilizado, tais como a disposição 
para o trabalho, o desejo de acumular bens, a ambição de pro-
gredir.  Seu isolamento neste confim de mundo tornava ainda mais 
grave esta situação. 

Herbert Smith (1922, p. 43), que visitou Mato Grosso na segunda 
metade do mesmo século, indignado com a falta de labor da 
população, além de preconizar que a civilização viria de fora, 
considerou como dispensável a existência da população pobre 
mato-grossense: 
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Há uma classe como esta em todos os países, extrato inferior da 
civilização, mas aparente talvez na América do Sul, porque é fá-
cil viver nestas plagas ubertosas, e porque as raças mestiças, tão 
comuns aqui, herdaram os hábitos inertes e descuidados de seus 
antepassados índios e africanos; apenas alguns tem ambição de 
erguer-se da vida animal. Aumentam as listas da população, mas 
para o estado são verdadeiros zero, [...] quase nada trazem ao 
mercado e ainda menos levam para casa; vivem ao Deus dará 
satisfeitos porque tem provisões para um dia e palhoça que os 
abrigue. Hão de desaparecer em grande parte à medida que da 
terra se forem apossando gentes mais industriosas; hão de sub-
mergir-se e morrer diante da onda de imigração europeia. Pois 
que morram ! É o único serviço que podem prestar ao país, e a lei 
inexorável do progresso determinou sua extinção.  

 Vale ressaltar que esse tipo de propositura não era assumida somen-
te pelos estrangeiros, mas foi levada até Mato Grosso e ali reproduzida, 
com insistência, pelos Presidentes de Província, os quais assumiram a vi-
são exógena que emoldurava o projeto das elites. Volpato (1993, p. 45) 
atribui tais críticas ao referencial cultural e urbano de que eram possuídos 
esses elementos. Ao tratar especificamente da figura dos Presidentes da 
Província mato-grossense, considera a autora que:

Para as autoridades que chegavam a Mato Grosso, em meados 
do século XIX, era decepcionante encontrar uma cidade tão lon-
ge dos padrões já referidos de cidade civilizada.  Era com pesar e 
até mesmo com surpresa que acusavam a inexistência na cidade 
de formas mais evoluídas não só de resolver os problemas coti-
dianos, mas também de se divertir. Os Presidentes de província 
declaravam seu espanto em saber que Cuiabá, por essa época, 
não possuía mercado, nem matadouro, nem mesmo cemitério 
público, sendo os sepultamentos ainda realizados nas igrejas.  E, 
além disso, dotada de um deficiente sistema de abastecimento 
de água. 

 Mesmo que não tenha sido Mato Grosso uma província onde o mo-
delo civilizatório teve sua plena realização:

[...] ele deixou suas marcas em Cuiabá, seja mudando o gosto 
das roupas, seja os gostos das casas, ou criando novas oportuni-
dades de circulação das ideias e produtos.  Lentamente o ideal 
da cidade ordenada e higienizada ia penetrando na cidade. No-
vos espaços iam sendo introduzidos na paisagem urbana, como 
o cemitério; outros eram apenas solicitados como o matadouro e 
o mercado. A preocupação com as gerações futuras se concreti-
zava na criação de uma escola secundária para a formação das 
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elites e das companhias de aprendizes para a formação dos me-
ninos pobres.  A religião e o cárcere eram alternativas para a disci-
plinarização das populações mais pobres. (VOLPATO, 1993, p. 51) 

 O espaço da pobreza era compartilhado tanto por trabalhadores 
livres pobres, quanto por ex-escravos e até mesmo, escravos urbanos. O 
local de reunião e encontro desses segmentos era a periferia, ou, mais 
precisamente, os bairros que se colocavam além e aquém do centro da 
cidade: “Os espaços urbanos preferencialmente ocupados por esses tra-
balhadores eram os arredores, principalmente as ruas próximas ao Largo 
da Mandioca, à região do Mundéu, onde estava situada a Santa Casa 
de Misericórdia, e a Freguesia de São Gonçalo de Pedro 2º”. (VOLPATO, 
1993, p. 198). Ali, território da pobreza, certamente as festas, as práticas 
de solidariedade, enfim, seus valores culturais, eram distintos daqueles 
presentes no fazer social e político das elites:

Assim, para o pobre cuiabano do século XIX o importante era a so-
brevivência – viviam em ranchos ou em casinhas de chão batido 
cobertas de capim e praticamente sem mobília; redes, mochos e 
malas compunham a maioria do seu mobiliário. O clima quente 
tornava a ausência de agasalhos pouco penosa a maior parte do 
ano, bem como permitia que noites fossem passadas ao relento. 
O uso de camas era pouco frequente: mais comumente as pes-
soas pobres dormiam em redes ou em couros. (VOLPATO, 1993, p. 
199-200).

 Nijis Ferdinand (apud GALETTI, 2012, p. 123), analisando a pobreza 
do mobiliário das casas burguesas cuiabanas e comparando-as com o 
universo europeu, considerou, contristado:

O mobiliário, na classe burguesa, se constitui habitualmente de 
um canapé, uma mesa, um velho piano, um leito e um armário. 
Às vezes, os habitantes exageram seu gosto chegando a adornar 
as paredes de suas casas com dois ou três mapas do Brasil em 
péssimo cromo [...] Em Mato Grosso, assim me parece,  ignora-se 
aquilo que em nosso país se constitui no indispensável bem-estar. 
Falo do requinte e do charme dos adornos. Não se nota nenhum 
desses pequenos objetos que enfeitam os interiores em nosso país; 
essas famosas futilidades que agradam aos olhares, pela disposi-
ção harmoniosa e artística [...] tornando agradável o interior das 
casas.  Tudo é nu, frio e desprovido de charme nestas tristes habi-
tações, nelas nada é cativante, nada convida a olhar demorada-
mente. Tudo é uniforme e banal, chegando a apertar o coração 
[...] do viajante que se lembra, então,  do charme e da doçura da 
nossa “home” europeia. 
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 Podemos inferir que, na casa dos homens livres pobres, certamente, 
a ornamentação era muito mais acanhada, se comparada às residên-
cias dos membros das elites.
 Alijados do comando político, não tendo qualquer parcela de par-
ticipação no sistema administrativo, mas apenas sobrevivendo por e pelo 
próprio trabalho, esse grupo social não aceitou pacificamente a imposi-
ção das práticas modernas, penetradas em território mato-grossense a 
partir da segunda metade do século XIX, e tampouco se sujeitou à nor-
malização por que passava a província.  Seu modus vivendi, conside-
rado barbárie, sob a ótica das elites, não sofreu alterações profundas, 
persistindo por muitos anos. Vivendo apartados dos benefícios da boa 
sociedade, no dizer de Mattos (1987), e a ela servindo apenas com seu 
trabalho, essa camada social - de indolentes – passou a ser qualificada, 
especialmente a partir de 1871, momento em que se tornou irreversível o 
processo abolicionista, como perigosa.  
 A alteração da paisagem de Cuiabá e sua crescente urbanização 
fizeram com que as autoridades passassem a olhar com maior rigor as 
comunidades cujas práticas cotidianas não se coadunavam com o perfil 
do cidadão brasileiro e mato-grossense ordeiro e civilizado. A cidade de-
veria ser a representação de seu grau de evolução e civilidade e, nessa 
medida, os cidadãos que a compunham deveriam ter introjetados e co-
locados em prática esses mesmos valores, demonstrados no seu fazer e 
viver cotidianos. Dentre eles, podemos destacar a questão do trabalho, 
considerado como a fonte de riqueza. Chalhoub (1996, p. 22), recapitu-
lando as falas dos parlamentares nacionais, do século XIX, destaca que, 
para eles:

[...] a principal virtude do bom cidadão é o gosto pelo trabalho, e 
este leva necessariamente ao hábito da poupança, que, por sua 
vez, se reverte em conforto para o cidadão.  Dessa forma, o indiví-
duo que não consegue acumular, que vive na pobreza, torna-se 
imediatamente suspeito de não ser um bom trabalhador. 

 Por extensão, todo o indivíduo desocupado ou subempregado pas-
sou a ser visto como perigoso, pois seus valores eram diversos daqueles 
preconizados para o cidadão exemplar que, contrariamente, não tinha 
tempo para o lazer, prática fortemente presente junto à camada pobre. 
(CHALHOUB, 1996, p. 22-23) Nessa medida, o espaço social em que vivia 
essa população pobre e analfabeta passou a ser considerado suspeito, 
visto que local da transgressão. 
 As práticas culturais populares, na medida em que mereceram um 
controle mais próximo por parte das autoridades policiais, eram reprimi-
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das através da legislação, passando a ser realizadas cada vez mais dis-
tantes do olhar do poder, senão, sigilosamente. Volpato (1993, p. 205) 
considera que “pelo alto índice de atritos que ocorriam nessas reuniões, 
as festas, funções, divertimentos, batuques, eram vistos pelas autoridades 
como momentos privilegiados de brigas e, por isso, evitados ao máximo”. 
Todas essas práticas presentes no viver dos homens livres pobres passa-
ram, através das posturas municipais, a ser proibitivas, uma vez que elas 
regulamentavam e preconizando a homogeneização das práticas coti-
dianas do cidadão em sua relação com a urbe. Tal legislação tinha por 
base hábitos e costumes retirados do universo social das elites e que de-
veriam servir como procedimento ideal a ser adotado pelo conjunto da 
população.
 Em 1881, os jogos, diversões populares e atentados ao pudor e à 
moral se fizeram presentes nas posturas municipais de Cuiabá, em capítu-
lo especial, sob o nº 17 e com o título; Dos jogos e reuniões ilícitas, vozerias 
e ofensas à moralidade pública, mecanismo legal que identificava o es-
paço da pobreza como território da infração.

Art. 65º - Fica expressamente proibido:
§ 1º - Fazer bulha ou algazarra e dar altos gritos à noite.
§ 2º - Fazer sambas, cururus e outros brinquedos que produzam 
estrondo dentro desta Cidade.
§ 3º - Conceder ou sustentar controvérsias em altas vozes pelas 
ruas quer de dia, quer de noite.
§ 4º - Proferir palavras obscenas ou licenciosas que ofendam o 
pudor das famílias ou moral pública.
§ 5º - Escrever nas paredes dos edifícios e dos muros palavras, fra-
ses ou dísticos simples ou imorais, bem como desenhar figuras obs-
cenas.
§ 6º - Andar pelas ruas nu, ou indecentemente vestido, com roupa 
dilacerada ou sem que traje pelo menos calça e camisa.
§ 7º - Banhar no porto geral desta Cidade na extensão compreen-
dida da rampa da barca pêndulo, até a boca do vale inclusive, 
assim como em todos os portos dos povoados do Município, o que 
sejam embarque e desembarque.
§ 8º - Estar na própria casa ou na alheia de modo indecente ou 
imoral, de sorte que seja visto ou notado pelos transeuntes ou vizi-
nhos.
Art. 66º - Fica igualmente proibido:
§ 1º - Todos os jogos de  parada ou apostas por meios de cartas, 
dados, roletas ou quaisquer outros.
§ 2º - A reunião de escravos, filhos famílias, fâmulos ou criados nas 
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lojas, travessas ou praças. Os infratores serão multados em dez mil 
réis ou sofrerão cinco dias de prisão.
Art. 67º - Serão também considerados infratores do § 2º do artigo 
65 e do precedente artigo os donos das casas em que se fizerem 
os divertimentos, jogos e reuniões. (CUIABÁ. Decreto n. 577 - Postu-
ras Municipais de Cuiabá, 30 de novembro de 1880) 

O jogo, diversão presente no cotidiano de Cuiabá no século XIX, 
era considerado um péssimo hábito, na concepção moderna, 
pois era ele tido como prática antissocial, uma vez que afasta-
va os pais de família de suas casas, os jovens da convivência do 
lar e fazia pobres os homens que haviam conseguido economizar 
com sacrifício. O jogo, fundamentalmente, colaborava para diluir 
a poupança acumulada com o trabalho e, consequentemente, 
afastava o cidadão da possibilidade de aumentá-la, o que lhe 
garantiria a aquisição de bens materiais ofertados pela socieda-
de capitalista. Além disso, tal prática de lazer trazia outro agra-
vante, a violência.  Ilustrando, O Porvir (n. 25, 15 de dezembro 15/
dez./1877), que circulou em Cuiabá no ano de 1877, em artigo 
intitulado As consequências do jogo, considerava que: 

O jogo é a concentração rápida de todos os vícios em um só; a 
transformação rápida e sucessiva do passatempo em vício, do ví-
cio em crime, em atentado; o culto a uma divindade ímpia, que 
primeiro perde dinheiro, depois os bens, depois a honra, depois a 
família, depois a vida, finalmente a alma;  a fortuna que conduz 
a sua vítima crédula e confiada por entre caminhos bordados de 
flores, para depois a despenhar num precipício, ao som de uma  
estrondosa gargalhada. 

 Ainda em 1886, o jogo ainda era bastante combatido em Cuiabá, 
pois nas casas de aposta inúmeros desentendimentos ocorriam. O perió-
dico A Tribuna, chamava a atenção do Chefe de Polícia para isso: 

Pedem-nos para chamar a atenção do Ilmo. Sr. Dr. Chefe de Po-
lícia para as casas de jogos de parada nesta cidade. De dia a 
dia vão elas surgindo e lançando ao seio da sociedade tão horrí-
vel quão degradante vício e de cuja consequência a ninguém é 
dado ignorar.  Há poucos dias numa dessas casas, segundo infor-
maram-nos já está havendo conflito tendo aparecido ameaças 
com faca, e certamente se houvesse mais entusiasmo e menos 
calma – ela seria furada no ventre de algum dos membros do dito 
conflito! Pedimos providência. (A TRIBUNA, n. 26, 9 de maio de 
1886)

 O jogo era uma prática presente também no universo das elites, 
mas vista como uma mera diversão. Ao visitar o palácio do governo ma-
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to-grossense, Karl von den Steinen (1922, p. 78) encontrou, por várias ve-
zes, o Presidente da Província, Barão de Batovi, a jogar “solo”: 

[...] que muito apreciava, em companhia de dois ou três senho-
res, no seu amplo e confortável gabinete de trabalho. Costumava 
oferecer-nos esplêndidos charutos paraguaios. Assistíamos ao jogo 
e, durante os intervalos, tínhamos a oportunidade de melhorar os 
nossos, ainda bem falhos, conhecimentos de português. [...] Às 19 
horas era servido o chá, de origem paraguaia ou chinesa, acom-
panhado de excelentes biscoitos. Pouco a pouco, os jogadores 
acabavam o entretenimento, fazendo as contas dos grãos de mi-
lho, conversando ainda um pouco, e retirando-se pontualmente. 

 Outro elemento a quem se atribuía comportamento desviante era o 
estrangeiro pobre, aquele que, como os paraguaios, chegavam a Cuiabá 
sem qualquer perspectiva de trabalho. Segundo Volpato (1993, p. 206), 
“[...] viviam aglutinados em um dos bairros periféricos da cidade, próximo 
à rua do Baú, local que passou a ser chamado de Aldeia Paraguaia”. 
 Quando se aproximava irreversivelmente a abolição da escrava-
tura, alguns periódicos nacionais veicularam artigos indicando medidas 
capazes de manter a ordem, uma vez que um número substancioso de 
ex-escravos estaria livre e, certamente, desempregado. Na província ma-
to-grossense, um número significativo de homens livres pobres, incluídos 
os ex-escravos, compunha a população.  Por uma circular, o Delegado 
de Polícia tentava conter a ordem logo após a abolição:

Circular dos Delegados
Secretaria de Polícia da Província de Mato Grosso em Cuiabá, 28 
de junho de 1888 - nº 198  - Circular - Ilmo. Sr. No intuito de garantir 
a ordem e a tranquilidade pública na presente época em que 
declarou-se livre a escravidão no Brasil determino a V. Sa. a fiel 
execução dos §§ 17 e 18 do Decreto nº 3270 de 28 de setembro 
de 1885, relativos a esses e outros anteriormente libertados, cujas 
disposições é a seguinte: §§ 17 - Qualquer liberto encontrado sem 
ocupação será obrigado a empregar-se ou contratar seus servi-
ços no prazo que lhe for marcado pela Polícia; §§ 18 - Terminado 
o prazo, sem que o liberto mostre ter cumprido a determinação 
da Polícia, será por esta enviado ao Juiz de Órfãos que o cons-
trangerá a celebrar contrato de locação de serviços, sob pena 
de 15 dias de prisão com trabalho e de ser enviado para alguma 
colônia agrícola, no caso de reincidência.  E bem assim chamo a 
atenção de V. S. para o art. 58 §§ 1º, 2º e 3º do Regulamento nº 
120 de 31 de janeiro de 1842, cuja execução muito confio no zelo, 
atividade e energia de V. S. a quem recomendo igual determina-
ção aos respectivos Subdelegados - O Chefe de Polícia - Francis-
co Rodrigues Satto. (A TRIBUNA, nº 137, 28 de junho de 1888)
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 Semelhante atitude não fora necessária em Cuiabá, onde o Dele-
gado, respondendo à circular citada, discorreu sobre a paz e a tranquili-
dade reinante na capital:

Aumento da campanha policial
Informam-nos que o sr. Dr. Chefe de Polícia no intuito de melhor 
garantir a ordem e sossego públicos bem como o direito de pro-
priedade, solicitara da Presidência da Província providências no 
sentido de ser aumentada a companhia policial.
Entre outras considerações que apresentou dissera o sr. Dr. Chefe 
de Polícia à Presidência, que não havia meios bastante seguros 
para dar execução aos §§17 e 18 do Decreto de 1885, por isso 
que limitada como se acha a companhia policial, quase nenhu-
ma garantia oferece o seu diminuto pessoal para tantos e urgen-
tes serviços a seu cargo.
É certo que com a magna lei que aboliu a escravidão no império 
cresceu consideravelmente o número de libertos, mas temos no-
tado que nenhum caso tem por ora dado que demonstre a má 
índole dos mesmos libertos e que possa-se por isso recear graves 
consequências para ter lugar o aumento pedido. A nosso ver, en-
tre nós, já estavam eles preparados para pacificamente gozarem 
do sagrado direito de igualdade porquanto, nem mesmo na oca-
sião em que aqui chegou a notícia, a satisfação e o delírio não os 
levaram à prática da menor desordem. Felizmente, até hoje não 
temos que lamentar a libertinagem e a embriaguez por parte dos 
redimidos, como previa-se: e isto prova que eles na sua totalidade 
tem procurado pelo trabalho honesto os meios de subsistência in-
dispensáveis à vida. Em todo o caso é melhor prevenir do que ter 
necessidade de reprimir e lutar com a falta de meios para isso. As 
finanças dos cofres provinciais e o bom senso do Sr. Presidente da 
Província, finalmente, cabem a solução do pedido. (A TRIBUNA, n. 
138, 5 de julho de 1888) 

 No momento em que a abolição da escravatura tornou-se uma rea-
lidade, as reflexões e debates políticos centraram-se, inicialmente, no tra-
balhador nacional, o homem livre, constituído tanto pelos escravos forros 
como pelos livres pobres.  Ao discutir esse segmento como possibilidade 
na reordenação do trabalho no Brasil, os políticos não conseguiram es-
conder o preconceito com relação a ele.  Aceitá-lo na situação em que 
vivia, era uma possibilidade descartada.  Necessário seria dissuadi-los a 
abandonar os antigos hábitos, considerados reprovados e aliciá-los ao 
novo projeto, onde a ordem imperava.
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O UNIVERSO DE LAZER ENTRE OS HOMENS LIVRES POBRES DE CUIABÁ
 A população pobre da capital mato-grossense não frequentava 
bailes em Palácio, tampouco festas promovidas pelas elites, onde os pia-
nos, violinos e orquestras abrilhantavam os saraus litero-musicais. O palco 
de seu divertimento eram os quintais dos bairros pobres, visto que seus 
instrumentos musicais não vinham da Corte ou da Europa, mas eram con-
feccionados pela própria comunidade, artesanalmente. A bebida não 
era o vinho ou a cerveja, mas a cachaça, e a diversão, segundo con-
ceito formulado no século XIX, era chamada função. O espaço do lazer, 
para as camadas pobres da população cuiabana, se resumia nos:

Batuques e funções [que] eram controlados pelas Posturas Munici-
pais; só podiam ocorrer com prévio consentimento das autorida-
des. Também era bastante controlada a realização dos cururus, 
manifestação cultural típica das pessoas de Cuiabá, o cururu era 
visto com desprezo pela classe dominante, que o criticava en-
quanto dança e buscava impedir sua realização, por considerá-
-lo como manifestação própria das classes baixas e, além disso, 
motivador de brigas e disputas.  Apesar do intenso controle e das 
prisões insistentes por esse motivo, os cururus continuavam acon-
tecendo, reunindo em seus folguedos pessoas pobres e escravos. 
(VOLPATO, 1993, p. 205)

 Moutinho (1869, p. 18-19) destacava que o gosto pela música esta-
va mais fortemente presente entre as classes inferiores da sociedade do 
que no seio da elite. Descrevendo o cururu, assim se expressou o lusitano:

[...] classes baixas e a gente do campo, resume-se ele no uso de 
um instrumento a que dão o nome de cocho, que não é mais do 
que uma viola grosseira, do adufo e do também que é feito de 
um pedaço de pau oco, coberto com couro de boi, afinado ao 
calor do fogo. Ao som destes instrumentos dançam o cururu, o 
mais insípido e extravagante divertimento a que temos assistido. 
[...] Formam uma roda composta de homens, um dos quais toca 
o afamado cocho, e volteando burlescamente, cantam à porfia 
numa toada assas desagradável, versos improvisados.  Este fol-
guedo é sempre acompanhado da apreciada - cachaça – que 
não dispensam, e de uma outra bebida conhecida sob o nome 
de – aluá – feita de arroz ou de milho em fermentação. 

 Comentou ainda o lusitano que as festas onde o cururu se apresen-
tava varavam dias e noites, sem parar, o que o fez qualificar de grossei-
ros os prazeres dos homens livres pobres que, na sua visão, em muito se 
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diferenciavam daqueles usufruídos pelo homem operoso, trabalhador e 
cumpridor dos horários:

É admirável a força dos pulmões desses cantores sui generis que, 
começando a cantar ao descambar do dia, vêem o despontar 
da aurora sempre cantando, e prosseguem até a noite seguinte 
sem descanso de um só momento. Finalizam o folguedo sempre 
no estado da mais completa embriaguez. Dois ou três dias depois 
estão dispostos a tripudiar de novo, e assim levam a vida folga-
da e sem cuidados, entregues a esses prazeres brutais que julgam 
superiores a todas as distrações da alta sociedade. (MOUTINHO, 
1869, p. 19)

 Karl von den Steinen (1942), depois de ter classificado a posição ge-
ográfica de Mato Grosso como uma terra plantada nos confins do mun-
do, percebeu que o andamento da população cuiabana não estava 
cronometrado segundo o ritmo do capitalismo europeu, incipientemente 
realizado no Rio de Janeiro: “Não é possível que haja outra cidade no 
mundo onde se toque mais música, se dance mais, se jogue mais baralho 
do que aqui... É impossível, também, que em algum lugar se alteiem mais 
frequentemente os estandartes da procissão e se saiba associar melhor 
as missas com os prazeres sociais. (STEINEN, 1942, p. 68). O uso da be-
bida alcoólica durante as festividades era sempre visto como um fator 
desencadeador de brigas que, muitas vezes, redundava em ferimentos 
e até mesmo mortes.  O que espantou Joaquim Ferreira Moutinho foi sua 
ingestão pelas mulheres: “[...] Algumas vezes as mulheres fazem parte do 
cururu, mas cedem logo aos efeitos da cachaça e ficam prostradas mes-
mo no lugar da festa, até que se dissipe a bebedeira”. (MOUTINHO, 1869, 
p. 19-20) Mas o que impressionou sobremaneira Moutinho foi uma dança 
que chegou a ser proibida na segunda metade dos oitocentos, o Batu-
que:

[...] Há também uma outra dança popular conhecida sob o nome 
de – batuque – que difere muito da que acabamos de descrever, 
e que tem tanto de alegre quanto a primeira tem de insípida. No 
batuque o velho remoça, e o rapaz excede-se a si mesmo no de-
lírio do prazer. A música só por si provoca o desejo da folgança, 
tanto a sua toada é agradável e excitante.  Esta dança produz 
mais que sensações aprazíveis, mais que delírio, mais de frenesi. 

 Desde 1834, o batuque já fora proibido, como rezaram as Posturas 
municipais de Cuiabá: 
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Art. 53º - É proibido a dança dos batuques nas casas ou ruas das 
Povoações, ou quaisquer danças com algazarras e estrondos de 
dia ou de noite, de sorte que incomode as vizinhanças.  Pena ao 
habitante da casa, multa de quatro mil réis ou seis dias de prisão, 
e a cada um dos concorrentes ao mesmo batuque, ou dança es-
trondosa, mil e duzentos réis, ou dois dias de prisão, e o dobro nas 
reincidências. (CUIABÁ. Posturas Municipais, 17 de janeiro de 1834)

 Os congos e marujos eram personagens das danças que os africa-
nos trouxeram para o Brasil, rememoração cultural de seu território de 
origem.  Manifestavam-se através das festas populares ou religiosas de 
Cuiabá, quando grupos de africanos representavam-nas.  Segundo Firmo 
Rodrigues, em 1919 fora a última vez que as mesmas se apresentaram:

[...] a congada e a marujada eram parte integrante das festas 
profanas, que se seguiram às religiosas da Igreja do Rosário, festas 
que atraíam toda a população da cidade.  Os ensaios daquelas 
danças eram feitos com muita antecedência, no bairro do Baú, 
concorrendo a eles os representantes da raça africana.  Situada 
como é, no alto de uma colina, defrontando o buracão, onde 
os descobridores de Cuiabá encontraram rica jazida de ouro, a 
Igreja do Rosário destacava-se, graciosa e engalanada, nos dias 
de festa do Rosário e de S. Benedito, assinalando o local onde os 
bandeirantes armaram suas primeiras choupanas.  Antes do início 
da Missa, surgiam os congos, em frente à Igreja, ostentando luxu-
osos trajes de seda, encarnados uns, e verdes outros, armados de 
espadas e machadinhas de madeira, divididos em dois grupos, 
simbolizando duas hostes guerreiras, cada uma dirigida por um rei, 
dançando ao som de adufes e pandeiros. Terminada a Missa, a 
congada acompanhava os festeiros até a sua residência, cantan-
do, cantando ingênuos versos[...] (RODRIGUES, 1959, p. 140-141)

AS DOENÇAS E O SABER MÉDICO: EDUCANDO E CURANDO PELO PROCE-
DIMENTO CIENTÍFICO
 O século XIX foi marcado pela introdução de um conjunto de va-
lores e normas de comportamentos que as elites brasileiras concebiam 
como referencial a ser adotado pelo conjunto da população brasileira.  
Dentre eles, destacavam-se as novas concepções sanitárias, de higiene e 
médicas, levadas à frente por um grupo de cientistas que concebia, em 
tais práticas e nos hábitos de higiene da população, como termômetros 
de civilidade/incivilidade. Para os que adotavam os primeiros, ou seja, se 
apoiavam na tradição herdada, deveriam trocar os antigos hábitos pelos 
revestidos de base científica.  Assim, a educação se realizava nas práti-
cas de saúde, pois, fundamentalmente, era preciso vencer o atraso e a 
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barbárie a que estava imersa a maioria da população que compunha a 
sociedade brasileira, grande parte dela ainda fora da escola. Segundo 
Chalhoub (1996, p. 35):

Em primeiro lugar, está presente a ideia de que existe um ‘cami-
nho da civilização’, isto é, um modelo de ‘aperfeiçoamento moral 
e material’ que teria validade para qualquer ‘ povo’, sendo dever 
dos governantes zelar para que tal caminho fosse mais rapida-
mente percorrido pela sociedade sob seu domínio. 

 Essa fase dos “cientistas” brasileiros, representados, principalmente, 
pelos médicos, educadores e engenheiros, ganhou força e legitimidade, 
especialmente a partir de 1870, quando a representação da sociedade 
se fazia essencial não só no interior do Império, mas, especialmente, por 
sua posição no conjunto das nações modernas e civilizadas. Os médicos 
foram, nesse movimento, “[...] os primeiros intelectuais da ordem burgue-
sa” (HERSCHMANN, 1994, p. 47). 
 Foi a partir da instalação da Corte no Brasil e com a criação dos cur-
sos de Medicina na Bahia e no Rio de Janeiro, que o segmento médico 
assumiu para si a tarefa pedagógica de transformar os antigos hábitos e 
costumes populares que, na sua concepção, eram desprovidos de qual-
quer valor científico, implantando um saber permeado pelas normas e 
leis da Ciência.  Nessa medida, o palco escolar era o interior das residên-
cias, onde os médicos atuavam e “ensinavam” os procedimentos que 
consideram civilizados. Organizados através da Sociedade de Medicina 
do Rio de Janeiro, criada em 1826, esses profissionais assumiram uma po-
sição de enfrentamento com relação às práticas familiares, impondo, à 
sociedade como um todo, a aceitação do saber dito científico.
 Em Mato Grosso, os efeitos do pensamento veiculado pela Socieda-
de de Medicina se fez sentir precocemente na década de 1830, quando 
o médico Francisco Sabino, preso e deportado da Bahia para Mato Gros-
so, fugindo das forças repressoras da Sabinada, introduziu, com ênfase, 
essas novas práticas, impondo aos mato-grossenses tratamentos cientí-
ficos que se confrontavam com o familiar e espontâneo, que o médico 
baiano considerava de nenhuma validade. Nos registros dessas experiên-
cias deixadas por Francisco Sabino, é possível recuperar esse confronto 
de saberes e, até certo ponto, a resistência e incredulidade dos habitan-
tes de Mato Grosso no que concerne à moderna prática da medicina 
(SABINO, 1998).
 Havia uma similaridade das doenças que acometiam a região Cen-
tro-Oeste e Norte do Brasil, e o saber da Faculdade da Bahia deveria 
ser executado e imposto à população mato-grossense. Para isso, Sabino 
procedeu a dois tipos de anulação de saberes: o dos médicos regionais 
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e o da população em geral. Ao tratar da corrução, recorrente na região 
do Guaporé e doença típica da região do norte da província, Sabino, 
discordando das práticas curativas utilizadas até então, seja por médicos 
da região, a que ele intitulava de charlatães, seja pelo saber popular, 
qualificado de bruxaria e curandeirismo, defendia a cura da doença por 
medicação cientificamente comprovada. Seus sintomas eram:

[...] profunda sonolência não sem alguns movimentos de inquieta-
ção; face infectada; a fisionomia, em geral, vultuosa; pulso cheio 
e amplo, ou largo; impulsão anormal da região precordial; bulha 
confusa nela; calor urente, língua extremamente seca e áspera; 
sua ponta e bordos demasiado rúbidos; sede etc. (SABINO, 1998, 
p. 11) 

 Por se tratar a corrução de uma irritação profunda do ânus, era pre-
ferível, na concepção popular, a utilização de um tipo de tratamento 
bastante doloroso, mas que surtia grande efeito.  Era ele baseado no 
embebimento de panos em uma mistura de pólvora, pimenta, alho, vi-
nagre ou cachaça e sulfato de cobre que, introduzido no ânus do pa-
ciente, provocava, inicialmente, fortes dores, mas que, na sequência, era 
seguida de alívio e melhora do mal. Discordando desse tratamento, o 
Dr. Sabino estabeleceu para seus pacientes uma outra prática curativa, 
adotando a sangria e outros procedimentos que considerava mais cien-
tíficos e, consequentemente, civilizados.  Certa vez, relatando com mi-
núcias o tratamento utilizado numa menina de apenas 8 anos que havia 
manifestado a doença, o médico baiano contou que, após a emulsão 
sanguínea, a paciente, no dia seguinte, apresentou expressivas melhoras.  
Porém, ao voltar, à noite:

[...] ao entrar o aposento de minha pequena enferma dou com 
uma curva maga de enriçada grenha, dedo enrolado em panos 
embebidos na tal mistura de pólvora com vinagre, ou cachaça, 
pimenta, etc. E assim armada furava e refurava o ânus da misera-
velzinha, que, ainda que aferrada pelas mãos de uma outra har-
pia, se revolvia aos gritos desesperadamente!  Cuidei, sem mais 
hesitar, em por na rua a tal Tisifone curandeira; não me foi possí-
vel, naquela emergência de aflição, e estado geral de agitação, 
conhecer o que havia de conforme com o que eu diagnosticara: 
deixei-a para tranqüilizar-se; ela dormiu, com efeito, e pelas nove 
horas da noite tornei à sua casa, e a encontrei com pirexia, que 
durou, soube ao depois, até a meia-noite.  O uso do sulfato de 
quinina, com algumas poções diaforéticas, de entremeio, afugen-
tou a febre intermitente: eu havia prevenido os efeitos da cura da 
corrupção, por meio dos banhos, e cataplasmas emolientes ao 
abdomem. (SABINO, 1998, p. 13)  
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 O fato de o médico expulsar a “curandeira” da casa da paciente, 
sem ao menos mencionar se a família aceitava ou não o seu gesto, com-
provou a intervenção que os médicos praticavam no interior da ambiên-
cia familiar, desconsiderando a vontade de seus membros, uma vez que 
o saber científico se colocava acima da decisão familiar.  Certamente, a 
“maga” havia sido chamada pela família, porém, educar se fazia neces-
sário em para isso, incluía a desconsideração de qualquer outro saber. 
 Ao discorrer sobre sua estada em Cuiabá e o contato que tivera 
com o Dr. Antônio Murtinho, médico cuiabano, após criticar a falta de 
cientificidade utilizada no tratamento da pneumonia reinante na capital, 
Sabino questionou seu colega: por que não estava ele pesquisando so-
bre a doença e nem estudando a fundo sua cura?, ao que respondeu-
-lhe o Dr. Murtinho que as famílias davam mais crédito aos leigos. Sabino, 
irredutível em sua posição, asseverou:

Também ouvi do Sr. Dr. Murtinho que, no país, não era fácil estabe-
lecer o médico um plano ou sistema de curativo, de que aprovei-
tasse a experiência, e o resultado; porque, à exceção de uma, ou 
outra família, de um, ou outro indivíduo não assenhoreado pelos 
prejuízos do charlatanismo, tudo o mais ou é médico, ele mesmo, 
ou presta mais fé aos entendidos, do que ao perito da ciência. 
(SABINO, 1998, p. 18)

 Assim se expressou Sabino (1998, p. 20) com relação a outro médico, 
vinculado ao exército, residente na região guaporeana:

Este mesmo assassino serve de cirurgião militar no hospital dos sol-
dados, em Mato Grosso, a chamado dos comandantes militares 
deste distrito militar, e com a aprovação atualmente, do Sr. Jar-
dim, que lhe ordena um salário ou soldo, a título de engajamen-
to!!!   E será também um crime o escrever eu aqui esta verdade; o 
publicar este fato horrendo??...  será um crime político?... Atrás do 
padre capelão militar, Manoel Dias de Castro, lá vai despenhado 
ao túmulo pelo prestimoso charlatão de Mato Grosso, o facultati-
vo militar [...].

 Como salienta Herschmann (1994 p. 56-57):

[...] o positivismo proporcionou-lhes um ‘método’, fez desses cien-
tistas ‘missionários do progresso’, ‘sacerdotes do conhecimento’, 
transformou a ciência no único caminho para se atingir a saúde 
plena do ‘corpo social’, a ‘civilização’. Era preciso, no entanto, 
segundo esses intelectuais, ‘intervir’, ‘organizar’, ‘sanear’, ‘preve-
nir’, a fim de evitar os ‘perigos’, ‘excessos’, ‘falhas’ e ‘desvios’ que 
ameaçavam o meio ambiente, a cultura e o indivíduo [...]. 
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 Educação e Saúde, nessa medida, mantiveram estreita relação. O 
saber médico em Mato Grosso não se restringiu à esfera da saúde, mas 
extrapolou para muitas instâncias do social, especialmente para o da 
educação, quando alguns médicos ocuparam os mais elevados postos 
na instrução pública, como foi o caso dos Drs. Antônio Murtinho, Dormevil 
José dos Santos Malhado e João Carlos Muniz, que, como cientistas, pre-
sidiram a Diretoria Geral da Instrução Pública de Mato Grosso. A partir dos 
anos 1870, esse saber científico, desencadeado com vigor, acompanhou 
o projeto que preconizava uma nação ordeira e saneada. O espaço es-
colar e educativo seria o laboratório ideal para proceder a essas transfor-
mações.
 No cenário mato-grossense, duas epidemias grassaram a província, 
uma no ano de 1867, quando a peste da varíola invadiu a capital, vírus 
trazido pelos soldados que, de Corumbá, chegaram à capital trazendo a 
boa nova da retomada da mesma cidade durante o episódio da Guer-
ra da Tríplice Aliança contra o Paraguai.  Ao lado da esfuziante notícia, 
levaram eles a doença que infectou e matou mais da metade da popu-
lação de Cuiabá, tendo atingido também o sul da província e algumas 
freguesias próximas à capital.  Para dar socorro e atendimento aos do-
entes, que às dezenas contraíam diariamente a doença, foram criados 
dois lazaretos, um na localidade de “Mãe Bonifácia” e outro na barra do 
rio Coxipó. (MENDES, 1977, p. 60) O número de mortos foi assustador: de 
acordo com o registro feito pelo pároco da Sé - que também veio a fa-
lecer da doença -, podemos dimensionar a extensão dessa mortalidade. 
Ao contrário da guerra, que não chegou a atingir diretamente a capital, 
a varíola dizimou muitos segmentos, como crianças, adolescentes, adul-
tos e idosos, incluindo mulheres e clérigos, além de muitos homens.

Tabela dos Mortos da Varíola

Dia Mês Ano Nº de Mortos
23 julho 1870 1º morto
26 julho 1870 16
27 julho 1870 19
29 julho 1870 11
05 agosto 1870 33
06 agosto 1870 40

Fonte: VOLPATO, 1993, p. 79.

 Ao analisar a situação da província na segunda metade dos anos 
de 1860 do século XIX, Volpato intitula essa fase de Apocalipse Cuiaba-



126

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - NDIHR

no, comparando o episódio da peste da “bexiga”, como era conhecida 
a doença, às previsões bíblicas.  Ao discorrer sobre o último episódio da 
varíola, recuperando as explicações dadas acerca das causas da doen-
ça, no saber comum e no médico, a autora, penetrando no imaginário 
desses discursos que a “[...] ênfase numa interpretação da doença como 
castigo divino foi dada pelos escritos de São João no livro do Apocalip-
se, que apresenta uma visão profética de como será o fim do mundo”. 
(VOLPATO, 1993, p. 79) Introduzida em Cuiabá, no ano de 1867, a peste se 
espalhou com rapidez e, por sua intensidade, chegou a ser comparada a 
um flagelo enviado por Deus ao povo cuiabano.  Até mesmo no discurso 
do médico Dr. Murtinho – que iniciara o tratamento da moléstia dentro de 
parâmetros racionais, porém sem qualquer sucesso na retenção da con-
taminação, uma vez que a vacina somente chegou anos depois – aos 
poucos perdeu a conotação científica: “[...] a referir-se à doença como 
peste provocada pela cólera divina, preocupada em castigar os homens 
por crimes passados, ou talvez o Senhor estivesse impondo sacrifícios à 
população com o intuito de testar sua paciência”. (VOLPATO, 1993, p. 
77). O número de mortos insepultos em Cuiabá obrigou o governo abrir 
de um outro campo santo, o Cemitério de Nossa Senhora do Carmo, mais 
conhecido como Cai-Cai, situado no distrito do Porto, aonde os corpos 
dos variólogos eram jogados em covas previamente abertas e apenas 
chamuscados pelo fogo, o que atraía a presença de corvos, cães, por-
cos, pelo fétido odor (VOLPATO, 1993, p. 78).  Francisco Alexandre Ferreira 
Mendes (1977, p. 58) descreve o campo santo do Cai-Cai:

No extremo sul do tabuleiro que delimita o oeste da cidade, pro-
longando-se pelos bairros das casas populares e do “quilombo”, 
alvejando entre verduras dos velhos pomares, estava o cemitério 
Nossa Senhora do Carmo do Cai-Cai.  Aos lados, avermelhando a 
paisagem se descortinam os telhados do novo casario da cidade, 
que cresce e se estende por toda a região do córrego “Manuel 
Pinto”, indo terminar no alto do espigão que margina o rio Cuiabá, 
e onde a cidade alta, qual alvissareiro oásis, esplende dominan-
do a velha e tradicional várzea do “Bate-Bruaca”, apelido original 
dado pela gente cuiabana à promissora porção da urbs bicente-
nária. [...] A inauguração desse cemitério ocorreu em 1867, sendo 
que somente no ano seguinte foi inaugurada, em seu interior, uma 
pequena capelinha, cuja primeira missa foi rezada pelo primeiro 
Bispo de Cuiabá, D. José Antônio dos Reis. 
A preocupação das autoridades sanitárias da província de Mato 
Grosso, com relação a uma nova epidemia da varíola se fez pre-
sente na década de 1880.  Trabalhava-se, naquele momento, 
com uma medicina preventiva através da vacinação da popula-
ção, visto que em 1881 o perigo da varíola ainda não de esvaíra.  
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O jornal A Província de Mato Grosso (n. 123,  6 de maio de 1881)  
comunicava à população que:
Tendo recebido 30 tubos capilares com linfa vacínica, em satis-
fação à requisição que fez o inspetor geral do respectivo instituto 
na Corte, remeti-os ao Dr. Comissário vacinador para que proce-
desse à vacinação nesta capital e distribuísse tão precioso pre-
servativo pelos diversos pontos da Província, como com efeito o 
fez. Do mapa apresentado pelo mesmo Dr., em data de 7 do mês 
passado, consta que foram vacinados até fevereiro, na capital, 
Corumbá, vilas do Diamantino e Rosário e Colônia Militar do São 
Lourenço 1.008 pessoas, sendo 541 do sexo masculino e 467 do 
feminino. 

 A vacinação efetivou-se tendo em vista a manifestação de alguns 
casos da doença, um apresentado na freguesia de Nossa Senhora do 
Rosário do Rio Acima e outro em Ladário, ambos com caráter benigno, 
sendo que o último caso foi vitimado pela passagem, de Assunção a Co-
rumbá, de uma paraguaia, o que demonstra que as doenças, muitas 
vezes, eram transmitidas pela tripulação dos navios saídos do estuário do 
Rio da Prata.
 No ano de 1878, a província foi invadida por outra epidemia, a do 
cólera que, vinda de Corumbá, atingiu a capital.  Para impedir a mor-
tandade da população, a vacinação tornou-se obrigatória; no entanto, 
a população a ela resistiu, como informa o articulista do jornal O Liberal 
(n. 123,  6 de maio de 1881) que, recordando a tragédia provocada nos 
anos 1860 pela peste da varíola (bexiga), assumiu a postura científica, 
reprovando a resistência da população:
 

Não obstante a dura lição de 1867, quando a epidemia de bexi-
ga acometeu esta capital, exterminando quase metade da sua 
população continua relutante em receber o preservativo pode-
roso da vacina, expondo-se, assim, às futuras calamidades como 
a desta época, cuja recordação ainda a todos enche de cons-
ternação e horror.  Diz o encarregado do serviço de vacinação: 
‘Apesar dos esforços por mim empregados, ora pedindo, ora 
ameaçando, pouco ou nada tenho podido obter.  Só meios coer-
citivos poderão conseguir resultados satisfatórios. Como já tenho 
dito, contra os preconceitos de um povo de nada vale a persua-
são e, por isso, esperamos que este estado de coisas continue por 
tanto tempo quanto for necessário para difundir a instrução por 
toda a província’. 

 No artigo, a palavra instrução foi utilizada no sentido didático-peda-
gógico, que a mesma tinha na época, ou seja: instruir significava adquirir 
novos valores, introjetar inovadores conceitos, abandonar antigos hábitos 
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e costumes, adotando aqueles modernos e científicos. O articulista, re-
metendo à resistência apresentada pela população à vacinação, arre-
matou:

Conquanto reconheça com o ilustre profissional que os precon-
ceitos de um povo são, com dificuldade, vencidos, todavia não 
me inclino para o alvitre dos meios coercitivos, os quais em as-
sunto dessa natureza contribuem apenas para agravar a aversão 
do povo ao benefício que se lhe faça forçosamente.  Se o povo, 
por ignorância, não crê no preservativo que imortalizou Jenner, 
dando-lhe um lugar entre os benfeitores da humanidade – o que 
convém é convencê-lo do erro fatal em que labora, e não fazê-
-lo receber tal preservativo contra a sua vontade, na convicção 
ainda de que, só por perversidade, pretende-se envenená-lo. (O 
LIBERAL, 28 de novembro de 1878)  

 A menção a Edward Jenner (1749-1823), descobridor da vacina an-
tivariólica na Europa, evidencia que, no Brasil e especialmente em Mato 
Grosso, as práticas médicas acompanhavam de perto os avanços cientí-
ficos ocorridos no Velho Mundo.
 A epidemia do cólera atingiu, sobretudo, o centro-norte da provín-
cia, com especial gravidade nas cidades de Cuiabá, Poconé e Mato 
Grosso (hoje Vila Bela).  Inúmeros artigos publicados em jornais da capital 
e do interior tentavam levar ao público informações sobre a doença e, 
principalmente, sobre sua profilaxia.  É o que pode ser exemplificado atra-
vés do artigo intitulado Tratamento do cólera morbus, anunciando que o 
Dr. Joaquim Murtinho, filho da província mato-grossense, o qual, residindo 
no Rio de Janeiro e sabedor de que a doença alastrara em sua província 
natal, publicou, na Corte: 

[...] um folheto sobre o tratamento do cólera, pela homeopatia, 
que dedicou a esta província que é a de seu berço.  Está escrito 
em linguagem clara e ao alcance de todos. Na oportunidade é 
esse um trabalho de valor duplo e não podia ser melhor destinado 
em vista das circunstâncias da província em luta com tão horrível 
epidemia. (A TRIBUNA, n. 66, 09/02/1887)

 A doença mereceu também tratamento político, uma vez que al-
guns acordavam que o Presidente da Província fora o responsável pela 
penetração da doença na cidade. Outros situacionistas ferrenhos ale-
gavam que a verba enviada para acudir às vítimas fôra desviada para 
cofres particulares. O mesmo periódico, analisou o pavor que assolava a 
cidade de Cuiabá quando alguém ficava doente ou apresentava sinto-
mas.  Era imediatamente internado e tratado sem que se soubesse ou se 
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comprovasse a existência ou não do cholera morbus, evidenciando que 
o saber médico colocava-se acima da vontade dos indivíduos, revestin-
do-se de uma aura de único saber válido e que deveria ser respeitado 
por todos:

É de meter medo e de arrepiar os cabelos o interesse que mani-
festam os adeptos da existência do cólera nesta cidade na pron-
tificação de enfermaria e local para enterramento das futuras víti-
mas de seus desumanos desejos.
Atualmente ninguém pode adoecer de qualquer moléstia que 
não seja logo conduzido irremediavelmente como atacado do 
cólera para o edifício destinado para tratamento dos afetados 
dessa moléstia e depois de nele recolhido é tido e havido como 
colérico e tratado até morrer.
O Seminário e o Laboratório já têm dado, pelas notícias que cor-
rem, entrada a alguns infelizes supostos tais, e, dos lados do Bar-
bado ou Coxipó, dizem acharem-se alguns indivíduos contratados 
pela polícia fazendo roçados para cemitério dos presentes e futu-
ros mortos da fatal epidemia.
Tanto desvelo em prontificar-se sepultura a um povo que nem do-
ente está, é só digno do tempo atual, e faz-nos crer haver muita 
expectação com o flagelo para cujo debelamento há bastante 
dinheiro e para debelar este muitos patriotas. (A TRIBUNA, n. 67, 
17/01/1887)

 Em outro artigo, o mesmo periódico, considerando desnecessárias 
as providências tomadas pelo Presidente da Província, Rodovalho, de 
mandar buscar, em Corumbá, irmãs de caridade para tratar dos doen-
tes, acreditava que mal utilizava, com isso, o crédito aberto pelo governo 
no combate à doença:

Dentro de dois ou três dias foram três ou quatro indivíduos para a 
primeira das enfermarias ou lazaretos e as Deolindas, Genovevas, 
Tunis (não o capitão, que é curandeiro) para o Seminário, e desses 
focos de caridade deram, dizem, que sem ser tempo, suas almas 
a Deus!
Infelizmente vítimas, desgraça dos algozes. Heróicos suíços!
Deste modo é que aqui jamais desaparecerá a epidemia do cóle-
ra só sentida pelo governo Rodovalino e seus asseclas.
E como não ser assim, se é natural, naturalíssimo mesmo encher 
os bojos dos “tutus” da época que tão vazio se viviam no longo 
espaço de sete anos e justificar-se as despesas feitas na grande 
batalha colérica sem ter-se visto o inimigo.
A pobreza, a quem se espalhou ter vindo os medicamentos e de-
sinfetantes, os têm visto por óculo, e é voz geral que eles estão de-
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sertando das enfermarias ou do poder de quem foram entregues 
para mãos de particulares. (A TRIBUNA, n. 68, 21/02/1887)
No final de 1886, a população da província se colocava em alerta 
para a possibilidade de um novo surto do cólera.  Sob o título de 
Boatos desagradáveis, o periódico A Tribuna (n. 60, 30/12/1886) 
comentava a existência de: 
[...] tristes e aterradores boatos sobre o aparecimento do cholera 
morbus em algumas localidades desta província. Infundados ou 
não, a nossa população deles muito se tem ocupado bastante 
atemorizada. Consta-nos Ter seguido para Poconé, por ordem da 
Presidência, um médico da guarnição desta capital, a fim de ve-
rificar ali dois casos da moléstia com aparências do cólera. Seja o 
que for, é urgente a maior energia das autoridades ou de quem a 
lei manda velar pela salubridade pública seriamente ameaçada.  
Nada de fraqueza porque é esse o mais triste indício da inaptidão, 
cuja conseqüência será fatal a milhares de existências. 

 O socorro à população doente era espontâneo, especialmente por 
parte das elites que contribuíram com o trabalho médico e/ou com do-
nativo em dinheiro, como foi o caso de Generoso Paes Leme de Sousa 
Ponce que, em janeiro de 1887, doou 500$000 réis de seu salário, pago 
pelo governo provincial, para a campanha de combate ao cólera: 

[...] Efetivamente, este distinto cidadão acaba de recolher aos 
cofres da Tesouraria da Fazenda a quantia de 500$000 réis que o 
Governo da Província havia oferecido com os seus dedicados ser-
viços pessoais a fim de serem aplicados em auxílio da população 
indigente na presente calamitosa quadra em que algumas loca-
lidades foram já invadidas pela aterradora epidemia do cholera-
-morbus. [...] Sentimo-nos satisfeitos sempre que podemos registrar 
em nossas colunas atos como este de verdadeiro civismo e que 
muito eleva o seu autor no conceito e reconhecimento de seus 
concidadãos. (A TRIBUNA, n. 62, 13/01/1887).

 As três últimas décadas do século XIX foram difíceis para a popula-
ção mato-grossense, uma vez que, além da Guerra contra o Paraguai 
– que arrasou as cidades e a população da parte sul da província –, as 
epidemias terminaram por destruir, indistintamente, grande parcela de 
sua população.  Por outro lado, o saber médico teve oportunidade de 
se fazer presente nesses episódios, interferindo no cotidiano das famílias e 
nos procedimentos profiláticos e preventivos dos males.  Esse mesmo sa-
ber, visto que científico e revestido de autoridade, serviu como indicativo 
para que os profissionais da saúde fossem guinados aos mais altos cargos 
da administração pública, a exemplo do setor da instrução, uma vez que 
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a escola seria o lugar privilegiado para gestação e moldagem do novo e 
futuro cidadão, moderno, com novos hábitos, novos costumes, temente 
a Deus e, principalmente, respeitador das leis.
 No Rio de Janeiro (séc. XIX), as classes pobres, segundo Chalhoub 
(1996, p. 40), “[...] não passaram a ser vistas como classes perigosas ape-
nas porque poderiam oferecer problemas para a organização do traba-
lho e a manutenção da ordem pública”. Em Mato Grosso, o mesmo se 
dava, tendo como agravante o fato de que, por se posicionar distante 
dos grandes centros de decisão imperial, o grau de desenvolvimento de 
sua população em geral significou, aos olhos dos grandes cientistas e mé-
dicos, perigosa, porque incivilizada. 
 Assim, para educar a população de Mato Grosso não bastava co-
locar as crianças nas escolas, mas investir nas práticas educativas mo-
dernas, na intenção de alterar aquelas presentes no cotidiano da popu-
lação, consideradas incivilizadas. A utilização do saber científico foi um 
importante instrumento nessa transformação, uma vez que os competen-
tes discursos das elites dirigentes fora insuficiente para proceder às altera-
ções. 
 Transformar o espaço da “barbárie” no da civilização foi o grande 
projeto pensado pelas elites dirigentes, e a educação formal e não for-
mal o grande laboratório para essa transformação.
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RESUMO
 A história do Seminário Episcopal da Conceição (Cuiabá), institui-
ção educativa religiosa, dando nota da forma como contribuiu para o 
desenvolvimento do ensino secundário e do significativo papel que de-
sempenhou na formação da elite de Mato Grosso, constitui o objeto epis-
têmico e o fulcro do problema deste texto. Este texto é parte integrante 
da pesquisa realizada no âmbito do Doutoramento em História da Edu-
cação, concluído em 2015, no Instituto de Educação da Universidade 
de Lisboa. A missão histórica do Seminário mato-grossense, fundado em 
1858, foi realizada em interação com a sociedade da segunda metade 
de Oitocentos, visto que abarcava em seu quadro discente os filhos das 
camadas mais abastadas da Província, cuja formação fez emergir uma 
elite letrada. Esta elite influenciou o processo de modernização de Mato 
Grosso e contribuiu para a redefinição do ensino secundário e da própria 
sociedade em si. Neste texto retoma-se a historiografia das instituições 
educativas para nela inserir a trajetória do Seminário Episcopal da Con-
ceição, levando em atenção as transformações específicas processadas 
no cenário da Província de Mato Grosso, dado que os Seminários Episco-
pais foram, desde o Período Colonial, os mais importantes centros de irra-
diação da cultura. Dar-se-á também nota da documentação histórica, 
sua preservação e sua relevância para o estudo desta instituição e da 
formação das elites modernas de Mato Grosso.

Palavras-chave: Seminário Episcopal da Conceição; Instituição Educati-
va; Elites Modernas de Mato Grosso.

ABSTRACT
 The history of Episcopal Seminary of Conception (Cuiabá), religious 
educational institution, giving notice of its support for the development of 
secondary education and the significant role it played in the formation 
of elite in Mato Grosso, is the epistemic subject and the core of problem 
of this text. This text is part of the survey in the PhD in History of Education, 
completed in 2015, in the Institute of Education, University of Lisbon. The 
historic mission of the Seminary of Mato Grosso, founded in 1858, was held 
in interaction with society the second half of the nineteenth century, as 
encompassed in its student framework the children of the wealthiest sec-
tions of the Province, whose training did emerge a literate elite. These elite 
influenced the process of Mato Grosso modernization and contributed to 
the redefinition of secondary education and society itself. In this text takes 
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up the history of educational institutions for it to enter the path of the Epis-
copal Seminary of Conception (Cuiabá), taking into account the specific 
processes processed in the scenario of Mato Grosso Province, as the Epis-
copal seminaries were, from the Colonial Period, the most important crop 
irradiation centers. It will also give notice of the historical documentation, 
its preservation and its relevance to the study of this institution and the for-
mation of modern elites of Mato Grosso.

Keywords: Episcopal Seminary of Conception; Educational Institution; Mo-
dern Elites of Mato Grosso.

INTRODUÇÃO

A constituição de um dossier temático sobre “História da Educação: 
horizontes da pesquisa”, a ser publicado em número especial da 
Revista Eletrônica Documento Monumento, dá lugar e oportuni-

dade para inserir um apontamento sobre a “História do Seminário Epis-
copal da Conceição (Cuiabá) e as Elites Modernas de Mato Grosso”. É 
um objeto epistêmico que se insere na História das Instituições Educati-
vas - domínio científico que constitui um contributo fundamental para a 
alargamento da História da Educação, permitindo cruzar perspectivas 
analíticas interdisciplinares; construir e combinar os diferentes tempos his-
tóricos; desenvolver e apresentar uma cartografia histórico-pedagógica 
transversal e transnacional da Modernidade Educativa e Escolar.
 É neste quadro que aqui se apresenta uma síntese do primeiro ciclo 
histórico do Seminário Episcopal da Conceição, em Cuiabá. Foram pou-
co mais de vinte anos de história (1858 – 1880), correspondentes à emer-
gência e institucionalização. Esta síntese permitiu ampliar a observação 
e a escrita à História da Educação em Mato Grosso e dar enfoque ao 
binômio entre a constituição pedagógica do Seminário e as Elites Oito-
centistas.
 A história do Seminário Episcopal da Conceição, de Cuiabá, institui-
ção educativa religiosa, dando nota da forma como contribuiu para o 
desenvolvimento do ensino secundário e do significativo papel que de-
sempenhou na formação de uma elite de Mato Grosso, constitui o fulcro 
do problema que se apresenta neste artigo. Este texto é parte integrante 
da pesquisa realizada no âmbito do Doutoramento em História da Edu-
cação, concluído em 2015, no Instituto de Educação da Universidade de 
Lisboa.1 
 A missão histórica do Seminário mato-grossense foi realizada em in-
teração com a sociedade da segunda metade de Oitocentos, visto que 
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abarcava em seu quadro discente os filhos das camadas mais abastadas 
da Província, cuja formação fez emergir uma elite letrada. Esta elite in-
fluenciou o processo de modernização de Mato Grosso e contribuiu para 
a redefinição do ensino secundário e da própria sociedade em si.
 É nosso entendimento que, no seu percurso histórico, uma instituição 
educativa, como totalidade em construção, compõe, sistematicamente, 
a própria identidade. Nessa composição, ela produziu uma cultura esco-
lar, que vai desde a história do fazer escolar, práticas e condutas, até aos 
conteúdos, inseridos num contexto histórico. Com efeito, a cultura escolar 
realiza os fins do ensino, constituindo os seus próprios sujeitos. Segundo 
Magalhães (2004), a história de uma instituição educativa é construída 
da memória para o arquivo e do arquivo para a memória, intentando 
uma síntese multidimensional, que traduza um itinerário pedagógico, uma 
identidade histórica, uma realidade em evolução, um projeto pedagógi-
co.

OS SEMINÁRIOS E A EDUCAÇÃO BRASILEIRA
 A trajetória do Seminário Episcopal da Conceição somente pode 
ser compreendida se levarmos em conta as transformações específicas 
processadas no cenário da Província de Mato Grosso, dado que os Se-
minários Episcopais foram, desde o Período Colonial, os mais importantes 
centros de irradiação da cultura. Mesmo com o surgimento dos Liceus 
estatais e colégios particulares, alguns seminários continuaram a ser soli-
citados pelos candidatos aos cursos superiores. São disso exemplos, o do 
Pará, Maranhão, Minas Gerais, Goiás, Bahia, etc., dado que ali adqui-
riam conhecimentos humanísticos de que necessitavam para enfrentar 
os exames preparatórios. Dessa forma, converteram-se para os leigos em 
meros canais de acesso às Academias do Império.
 A Igreja não conseguiu, porém, garantir totalmente a manutenção 
desses seminários, daí resultando a decadência em que se encontravam 
na segunda metade do século XIX. Em seu relatório, Gonçalves Dias, des-
crevia do seguinte modo a situação: “[…] Não convinha aos seminários 
ficarem sujeitos ao governo temporal. No entanto, sendo tão escassos, os 
rendimentos das mitras no Brasil, cairiam os nossos seminários, se não fos-
sem auxiliados pelo Governo” (DIAS, 1989, p. 344). 
 Na generalidade os seminários valiam-se da benevolência da co-
munidade e do auxílio financeiro dos poderes públicos, para suprirem a 
falta de rendas próprias, dado que, em troca de educação gratuita de 
determinado número de meninos pobres e da constante interferência na 
vida dessas instituições, muitas províncias se responsabilizavam pelo pa-
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gamento dos salários dos professores. A partir de 1851, o estado de de-
cadência e o abandono em que muitos seminários repousavam, desper-
tou a atenção dos Poderes Gerais para o ensino que ministravam. Foram 
inúmeros a partir de então, os Decretos emanados do Governo Central 
relativos aos Seminários Episcopais. Como contrapartida pelos direitos de 
aprovação do nome dos seus Lentes e dos compêndios didáticos, com-
prometia-se o Império a pagar os vencimentos dos mestres.
 Através de informações extraídas do Relatório apresentado em 1861 
à Assembleia Geral pelo Ministro dos Negócios do Império, José Antônio 
Saraiva, Haidar arrola os seminários que recebiam subvenções do Go-
verno, ficando, em troca, sujeitos àquelas condições. O Seminário mato-
-grossense foi incluído nesse inventário:

O de Belém do Pará, o Seminário de Santo Antônio do Maranhão, 
o Seminário de Nossa Senhora das Graças de Olinda, o Grande 
Seminário da Bahia, o pequeno Seminário de S. Vicente de Paula 
também na Bahia, o Grande e o Pequeno Seminários de Mariana, 
o Seminário de S. Feliciano em Porto Alegre, o Seminário da Con-
ceição em Cuiabá e o Seminário de Goiás, criado pelo decreto 
de 1860, mas [ao tempo] ainda não instalado […] (HAIDAR, 1972, 
p. 78-79).

 Pelo Decreto nº 3.073 de 22 de abril de 1873, que uniformizou o en-
sino em todos os estabelecimentos destinados à formação clerical, fixou 
o Governo Imperial normas gerais para a concessão de subvenções aos 
seminários. Relacionava as cadeiras cujos professores poderiam vir a ser 
remunerados pelos Cofres Gerais, sendo as nomeações feitas através de 
concurso, sob a coordenação dos Bispos. A subvenção do Governo cir-
cunscrevia-se às cadeiras referidas naquele Decreto, podendo ser cria-
das outras pelos Bispos, sendo estas, necessariamente, suportadas pelas 
rendas da Mitra. Tal Decreto excluía os Seminários Menores que se basta-
vam com base em rendas próprias, ou que recebiam auxílios das provín-
cias:

Atendendo à conveniência de uniformizar nos Seminários Episco-
pais os estudos das cadeiras subsidiadas pelo Estado, de modo 
que tão úteis estabelecimentos satisfaçam aos fins para que fo-
ram instituídos; Hei por bem decretar o seguinte:
Artigo 1º - nos Seminários Episcopais haverá as seguintes cadeiras 
subsidiadas pelo Governo: Latim, Francês, Retórica e Eloquência 
Sagrada, Filosofia Racional e Moral, História Eclesiástica, Teologia 
Dogmática, Teologia Moral. […] Fica entendido que além destas 
cadeiras os Bispos poderão criar as que julgarem convenientes, 
sendo subsidiadas pelas rendas da Mitra.2 



139

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - NDIHR

 Nos anos subsequentes, embora tenham aumentado as exigências 
para a concessão de subvenções, os recursos destinados a tal fim de-
cresceram. Em tal contexto, tiveram os Seminários Menores de se manter, 
quase que exclusivamente, com as pensões cobradas dos alunos inter-
nos, acrescendo a estas o auxílio dos cofres provinciais. Viram-se, no en-
tanto, durante todo o Império, condicionados a receber, juntamente com 
os seminaristas, alunos destinados à vida leiga. Dos alunos matriculados, 
muitos não se submetiam a exames e poucos concluíam regularmente o 
curso.
 Assim sendo, propagava-se nos Seminários Menores e nas Aulas Pre-
paratórias anexas aos Seminários Maiores, o mesmo fenômeno ocorrido 
nos Liceus, ou seja, a influência nociva dos exames parcelados que con-
tribuíam para a proliferação de um ensino secundário segmentado e de-
ficiente.

OS ACERVOS DOCUMENTAIS E A HISTÓRIA DO SEMINÁRIO EPISCOPAL 
DA CONCEIÇÃO (CUIABÁ)
 Para a realização deste trabalho, foi de primordial importância per-
correr o campo empírico, a documentação propriamente dita, excelen-
te manancial de inspiração que, no seu conjunto, facultou uma infinita 
riqueza de informações que bastaram para fazer emergir um universo 
esmorecido e, de certa forma, esquecido pela historiografia. Porém, os 
dados lá estavam, guardados em latas, caixas, códices e correspondên-
cias, muitos deles ocultos de modo subliminar, por se encontrarem mi-
crofilmados. Só por si, cada informação pouco dizia, porém, o esforço 
despendido no sentido de patentear uma senda até então inexplora-
da, facultou o estabelecimento de interessantes conexões no conjunto 
de documentos, conferindo-lhes notabilidade e sentido. Por outro lado, 
aqueles documentos mantêm, por norma, um profundo grau de homo-
geneidade, chegando mesmo a ser repetitivos e enfáticos. Assim sendo, 
para que tivessem significação, foi indispensável compará-los com outras 
séries documentais, ou mesmo documentos avulsos que, isoladamente, 
pouco diziam mas, quando relacionados com outras seriações mais com-
pletas, ganharam corpo e estatuto. Dessa forma, foi a partir dos arquivos 
de importantes instituições de pesquisa que foi construído o corpus docu-
mental do presente trabalho.
 As fontes coletadas junto do Arquivo da Casa Barão de Melgaço 
(ACBM) possibilitaram a consulta de originais de quase toda a coleção 
dos principais periódicos da época e foram, por outro lado, de um in-
calculável valor para a investigação. O manuseio dessa documentação, 
bem como do acervo do Instituto de Pesquisa Dom Aquino Corrêa (IP-
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DAC), então sob a custódia da Casa Barão de Melgaço, que abarca 
um expressivo volume documental, concernente à trajetória dos clérigos 
na Província mato-grossense, constituíram-se como preciosos elementos 
no entendimento das matérias relativas à instrução pública. Ali se encon-
tram documentos valiosos para a história do Seminário, nomeadamente, 
uma série de correspondências trocadas entre o Bispo Dom José Antônio 
dos Reis e as autoridades provinciais. Ali foi possível consultar também o 
interessante Livro de Expediente da Secretaria, através do qual pode ser 
conhecido o cotidiano administrativo e pedagógico do estabelecimen-
to, entre 1863 e 1865 - anos primordiais na estruturação inicial do Seminá-
rio. Pelo precaríssimo estado de conservação dessa peça fundamental, 
assim como de muitas outras, houve necessidade de copiá-lo na totali-
dade, não apenas para preservar o seu manuseamento, mas também 
para melhor compreender a dinâmica da Instituição nos primeiros anos. 
A par dessa documentação, ali se encontra a Carta Pastoral, obra par-
ticularmente significativa, de autoria de Dom Orlando Chaves, terceiro 
Arcebispo Metropolitano de Cuiabá, alusiva à comemoração do cen-
tenário do Seminário Episcopal da Conceição (1858-1958). Nela o autor 
sintetiza o historial da Instituição desde o lançamento da sua pedra fun-
damental. Há ainda obras didáticas, relações de frequência dos alunos, 
mapas e quadros das matérias, correspondências e outros documentos 
de cunho pedagógico. É importante salientar que, recentemente, mercê 
da iniciativa da curadora daquele acervo, a historiadora Elizabeth Madu-
reira Siqueira, toda a documentação foi digitalizada no sentido de evitar 
o manuseamento dos originais, em adiantado estado de degradação, 
encontrando-se as digitalizações disponíveis ao púbico na Casa Barão 
de Melgaço.
 Não obstante o significativo número de obras existentes nestes acer-
vos torna-se imprescindível para a prossecução do trabalho, aceder aos 
primeiros Estatutos do Seminário da Conceição. Esta documentação foi 
localizada no Arquivo da Cúria Metropolitana de Cuiabá (ACMC), até há 
algum tempo inacessível ao público. Grande parte dos manuscritos exis-
tentes foram lidos e transcritos quase que integralmente, o que consumiu 
muito tempo. Atualmente, toda essa documentação se encontra micro-
filmada, porém, em consequência do mau estado de conservação, a 
leitura sempre se torna bastante difícil.
 Foi também no ACMC que se acedeu a fontes de inestimável valor, 
como o Livro de Atas das Sessões da Congregação dos Lentes (1863-
1866), o Relatório do Movimento do Seminário (1862), o Livro de Registro 
dos Discursos Proferidos pelos Lentes (1858-1865) e ainda, os tão almeja-
dos “tesouros”, nomeadamente, o primeiro Estatuto do Seminário datado 
de 1854, o de 1863 e o posterior, datado de 1865.
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 Buscaram-se ainda outras fontes no Arquivo Público de Mato Grosso 
(APMT), instituição que detém, conserva e divulga documentos produzi-
dos pelos diferentes organismos públicos desde o século XVIII até à atu-
alidade. Aí se encontra importante documentação cronologicamente 
organizada e armazenada em latas, caixas e sob a forma de livros. São 
inúmeras e variadas as fontes existentes neste acervo, que reúne desde 
documentos iminentemente oficiais, como relatórios de Presidentes da 
Província, de Inspetores e Diretores da Instrução Pública, correspondên-
cias diversas, pequenos processos, listagens de material escolar e mapas 
dispersos respeitantes às escolas. Foi, na verdade, este conjunto de fontes 
que, aliadas às anteriormente reunidas, constituíram o corpus empírico 
mais utilizado no presente trabalho.
 O Instituto Memória do Poder Legislativo (IMPL) deve ser também 
salientado, enquanto organismo que se revelou de grande utilidade para 
o trabalho, porquanto possibilitou a consulta do seu importante arquivo. 
Este núcleo interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso detém, pre-
serva e divulga documentos produzidos ao longo dos duzentos anos de 
atividade da “Casa do Povo”. A série de Atas das Sessões Legislativas e 
a coleção completa da legislação reunidas neste acervo constituíram-se 
também como fontes primordiais de consulta. A documentação do sécu-
lo XIX, em razoável estado de conservação, encontra-se em grande par-
te microfilmada e abrange uma relevante coleção de Leis e Decretos do 
maior interesse para o entendimento de substanciais alterações, que iam 
sendo implementadas no âmbito da instrução pública. Em suma, foram 
essencialmente os documentos, parte dos quais inédita, que serviram de 
interlocutores, para a reconstituição da trajetória do Seminário Episcopal 
da Conceição, no período compreendido entre 1858 e 1880. Eles estive-
ram na base da elaboração da presente investigação.

O SEMINÁRIO EPISCOPAL DA CONCEIÇÃO - PRECURSOR DE UMA ELITE 
REGIONAL
 Em Mato Grosso, o panorama educacional foi, até meados do sé-
culo XIX, não muito diferente, do que acontecia nas demais províncias do 
Império. O ensino secundário apresentava-se fragmentado, com aulas 
avulsas espalhadas pela Capital e por algumas cidades da Província, tal 
como preconizavam as reformas pombalinas, sendo que, grande par-
te delas, se mantiveram desativadas, ora por falta de professores, ora 
por falta de alunos. No ano de 1828 funcionavam apenas duas aulas de 
Gramática Latina, uma em Cuiabá e outra na cidade de Diamantino. O 
número das demais aulas existentes, todas sem provimento, era bastante 
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mais expressivo. Além de Filosofia Moral e Racional, encontravam-se, pelo 
menos, mais três aulas desativadas, nomeadamente, Gramática e Língua 
Francesa, Geometria e Retórica, “[…] quase nunca providas e, quando 
estavam, não funcionavam regularmente” (MARCÍLIO, 1963, p. 37).
 Já em 1837, decorridos praticamente 10 anos, a situação mantinha-
-se inalterada, registrando-se a existência de várias cadeiras de ensino 
secundário, como Gramática, Aritmética, Geometria, Língua Francesa, 
Filosofia e Retórica. Além dessas, havia algumas cadeiras de Latim, em 
Cuiabá e na Vila de Poconé, porém, como aquelas, quase todas se en-
contravam vagas. Daí se compreende a razão do fracasso da ideia do 
então Presidente da Província de Mato Grosso, Antônio José da Silva que, 
naquele mesmo ano, preconizou a criação de um edifício único onde 
pudessem ser agrupadas todas as aulas secundárias da Capital. Embora 
tal ideia não se tenha concretizado:

[…] foi o primeiro ensaio, o mais remoto da história da instrução 
na província, da centralização do ensino secundário, tentativa 
precursora da criação de um estabelecimento à feição daque-
les típicos liceus que mais tarde se generalizaram por todo o país 
(Idem, p. 39).

 Não obstante a pressão dos governantes, Presidentes de Província 
e Deputados que, sistematicamente, se referiam a esta problemática, as 
aulas secundárias continuavam a ser ministradas sem qualquer articula-
ção entre si e sem qualquer vínculo com o ensino primário, razão que 
levou a Assembleia Legislativa Provincial à aprovação da Lei nº 2 de 5 de 
julho de 1848, que visava a criação de um Liceu que, não chegou, toda-
via, a materializar-se naquele período (LEVERGER, 1949, p. 101-102).
 Em 1850, durante a gestão de João José Pedrosa da Costa Pimen-
tel, foi implementado através da Resolução nº 5, de 12 de junho, o que 
podemos considerar um proto-sistema de ensino público secundário:

Artº. 1º - Enquanto se não põe em execução a Lei nº 2, de 5 de 
julho de 1848, fica o governo autorizado a prover interinamente a 
cadeira de Gramática de um professor da mesma, com o orde-
nado anual de 400$000 réis; e se este professor ensinar também a 
Língua Francesa terá mais a gratificação de 200$000 réis.
Artº. 2º - Fica do mesmo modo autorizado o governo a prover in-
terinamente a cadeira de Filosofia Racional e Moral de um profes-
sor destas ciências com o ordenado anual de 500$000 réis, e se o 
mesmo professor ensinar também Retórica terá mais a gratifica-
ção de 250$000 réis.
Artº. 3º - Fica criada nesta capital uma cadeira de Teologia Dog-
mática e Moral e o seu professor, que será nomeado pelo gover-
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no, sob a proposta do Reverendo Bispo Diocesano, vencerá o or-
denado de 700$000 réis.
Artº. 4º - O governo, no Regulamento que der, marcará as obriga-
ções dos professores que nomear, na forma dos artigos antece-
dentes, e para a nomeação dos mesmos poderá lançar mão de 
estrangeiros, na falta de nacionais, ou no caso de maior aptidão 
daqueles […]3 

 A leitura da supracitada Resolução permite inferir diferentes valo-
res atribuídos a cada cadeira, verificando-se que apesar de disponibili-
zadas a um mesmo público e tendo o mesmo nível de exigência, no que 
concerne à habilitação dos docentes, os montantes por estes auferidos, 
seriam substancialmente diferentes, isto é, quanto mais próximas as dis-
ciplinas estivessem das vertentes eclesiásticas, maiores seriam os salários 
percebidos pelos respectivos professores, fato que nos permite compre-
ender a forte influência da Igreja na formação educacional e intelectual 
dos jovens no século XIX.
 A concepção original da implantação de um seminário em Cuia-
bá ocorreu pela primeira vez em 1829, quando o capuchinho Frei José 
Maria de Macerata, prelado e administrador da Jurisdição Eclesiástica 
de Mato Grosso, iniciou a edificação de uma instituição semelhante que 
seria erguida ao lado da Igreja de São Gonçalo, 2º Distrito da Capital, 
onde aquele frade residia e que hoje integra o Bairro do Porto. O trabalho 
pastoral a que se dedicava, as longas ausências a que se obrigava em 
visitas às vilas, arraiais e cidades, a incompreensão de que fora vítima na 
época, dominada por um exagerado zelo nativista, a que acrescia a já 
avançada idade e a falta de recursos financeiros, concorreram para o 
fracasso na concretização de tal obra.
 A criação do Seminário Episcopal da Conceição em Cuiabá, atra-
vés do Decreto Imperial nº 1.149, de 13 de abril de 1853, constituiu a mate-
rialização de um estabelecimento aglutinador das aulas secundárias na 
Província mato-grossense. Esta Instituição, de natureza religiosa e voltada 
particularmente para a formação clerical, estabeleceu com o Governo 
Provincial até 1880, ano da entrada em funcionamento do Liceu Cuia-
bano, uma parceria no sentido de acolher na sua estrutura curricular, dis-
ciplinas que pudessem servir de preparatórias àqueles que desejassem 
ascender ao ensino superior e não tinham o sacerdócio como objetivo.
 O início das atividades daquele Seminário, cujas aulas funcionaram 
inicialmente na Residência Episcopal e depois na Sacristia da pequena 
Capela do Bom Despacho, ocorreu no ano de 1854, quando da promul-
gação pelo Bispo Diocesano, Dom José Antônio dos Reis, dos seus pri-
meiros Estatutos, ainda que oferecendo apenas as cadeiras de Teologia 
Moral e Teologia Dogmática, criadas pelo citado Decreto. Tal situação 
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manteve-se por um período de quatro anos, vindo a ser alterada em 1858 
com a inclusão de novas cadeiras, não apenas de âmbito teológico, mas 
também de nível secundário.
 As aulas do Seminário Episcopal foram iniciadas no ano de 1854, 
nas salas adjacentes à Capela do Senhor do Bom Despacho. Tratava-se, 
ao tempo, de um modesto edifício, considerando a avaliação do imóvel 
então realizada. À semelhança da maioria das construções cuiabanas 
daquele período, não reunia condições físicas indispensáveis à concreti-
zação plena das propostas pedagógicas de um Seminário que, suposta-
mente, necessitaria de um espaço físico mais amplo, de forma a viabilizar 
as múltiplas atividades, servir, concomitantemente, de domicílio dos pa-
dres e, sobretudo, dos futuros alunos, quase todos em regime de interna-
to.
 Foi ao sucessor de Frei Macerata, Dom José Antônio dos Reis, pri-
meiro Bispo de Cuiabá oficializado no cargo pela Regência, que coube 
a missão de fundar e construir um seminário, ainda que noutro local e 
com uma abrangência curricular que funcionou, inicialmente, oferecen-
do apenas algumas aulas de natureza teológica, às quais, pelo Decreto 
Imperial nº 2.245, de 15 de setembro de 1858, foram adicionadas as de 
Eloquência Sagrada, História Eclesiástica, Instituições Canônicas, Liturgia 
e Canto Gregoriano. No âmbito do ensino secundário propedêutico, fo-
ram acrescentadas as cadeiras de Latim, Francês, Filosofia e Retórica. 
O ano de 1858 marcou, indelevelmente, a abertura oficial do Seminário 
Episcopal da Conceição.
 No Arquivo da Cúria Metropolitana de Cuiabá, encontra-se um 
documento manuscrito e não datado, de autoria de Dom Carlos Luiz 
D’Amour, sucessor do Bispo Dom José Antônio dos Reis, no qual é feita 
uma breve retrospectiva da trajetória do Seminário, sendo que, de acor-
do com as suas palavras, aquele teria iniciado o seu funcionamento já no 
ano de 1836, isto é, muito antes do lançamento da sua pedra fundamen-
tal, em 1858:

O Seminário de Cuiabá fundado pelo seu primeiro Bispo, nosso 
predecessor, existe desde 1836, funcionando num prédio qualquer 
e vegetando até ao ano de 1858, em que, por decreto nº 2245 do 
governo imperial conseguiu a subvenção que então prestava o 
Tesouro Nacional aos estabelecimentos dessa ordem com ônus 
de serem os professores e compêndios aprovados pelo Governo.
A 7 de dezembro de 1858 foi lançada a primeira pedra do edifí-
cio do Seminário a que aludem as respostas aos quesitos acima, 
devendo a munificência e magnanimidade ao governo de S.M. o 
Imperador.4
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 Não foi possível encontrar nenhum outro documento que fizesse re-
ferência a tal informação. Constata-se, porém que, desde a sua chega-
da à Província, Dom Carlos Luiz D’Amour foi extremamente crítico em 
relação ao trabalho dos seus antecessores, razão que esteve na base da 
proposta que então apresentou, no sentido de uma completa reforma 
dos costumes do clero ali existentes. 
 O Padre Ernesto Camillo Barreto, entretanto indigitado pelo Bispo, 
Dom José Antônio dos Reis, para orientar os trabalhos de implantação do 
Seminário e ministrar as aulas de Teologia Dogmática e Moral, deslocou-
-se da Bahia, acompanhado de sua mãe e de um casal de irmãos, tendo 
chegado a Cuiabá em agosto de 1854. O lançamento da pedra funda-
mental do Seminário Episcopal da Conceição, ocorrido a 7 de dezembro 
de 1858, constituiu um evento de cabal importância para a sociedade 
cuiabana de então, tendo Camillo Barreto, na qualidade de primeiro 
Lente e Reitor daquela Instituição, proclamado em seu discurso inaugural, 
a importância e o significado de que se revestia para a Província aquele 
que seria o primeiro estabelecimento de ensino religioso e secundário de 
Mato Grosso. Em suas palavras assim se referiu àquele momento histórico:

[…] O dia de hoje, sim, elevando os nossos pensamentos a con-
siderar no objeto que nos chama em torno dos sagrados altares, 
fica e enuncia uma nova época de educação intelectual, moral 
e religiosa na província, não só aos Levitas destinados a balança-
rem nos turíbulos de ouro o fumo do incenso e do benjoim que tem 
de ser ofertado por vós, e pelos filhos de nossos filhos até às últimas 
gerações àquele que é autor de tudo criado, e à Maria debaixo 
de cuja proteção se hão já abrigado, como também a esta tenra 
e vigorosa mocidade que por encanto verá surgir o futuro, das sa-
las deste Estabelecimento, cujo primeiro fundamento vistas agora 
lançar-se para fazer as delícias de suas famílias, a glória desta Pro-
víncia, a hora de nosso País e a admiração dos estranhos, já pela 
ciência, já pela virtude, e já finalmente pelos dotes que harmoni-
camente produzem estes germes poderosos da educação cristã.5 

 Considerando como uma graça não apenas divina, mas também 
humana, o Padre Ernesto Camillo Barreto, apoiado nas forças emanadas 
do Governo Imperial, considerou a construção do Seminário um polo de 
aproximação entre os centros de decisão do país e a Província, desde há 
muito esquecida. Enalteceu a magnitude do Imperador ao disponibilizar-
-se para se aproximar de terras tão distantes da Administração Geral e 
louvou a ação dos homens que, amparados pela sua fé, foram capazes 
de materializar um antigo sonho acalentado na Província de Mato Gros-
so. Exaltando a ação da Igreja Católica, o Pe. Camillo Barreto reiterava 
que, historicamente, ela fora a condutora do processo educacional bra-
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sileiro desde o Período Colonial. Assim sendo, incitava os ouvintes a louvar 
a ação do Bispado de Cuiabá e as vantagens que semelhante instituição 
lhes traria, permitindo a seus filhos aprimorar as primeiras aprendizagens 
adquiridas no seio familiar e facultando-lhes os instrumentos indispensá-
veis ao acesso aos cursos superiores, quiçá, à formação eclesiástica:

[…] Fortes pelas nossas convicções, lancemos os ombros a esta 
obra que só o génio católico podia conceber e executar, porque 
só assim, senhores, aproximareis com mais presteza de vossos fi-
lhos, o pão da inteligência, e lhes dareis sem os recursos da sauda-
de, ainda em verdes anos, e sem perigo da perversão dessas pri-
meiras impressões morais e religiosas, que lhes fizestes beber no lar 
doméstico, uma instrução convenientemente preparatória para 
os cursos maiores, e coadjuvareis igualmente para que o venturo 
sacerdócio, instruído nas regras dos deveres, se torne uma porção 
digna.6 

 Após o lançamento da pedra fundamental teve início, como refe-
rimos anteriormente, a construção física do Seminário, não no local an-
teriormente escolhido por Frei Macerata, mas sim contígua à Capela do 
Bom Despacho e em frente da Santa Casa de Misericórdia, no Bairro do 
Mundéu, próximo da região central da cidade. A edificação prolongou-se 
por mais de duas décadas (1858-1882), em virtude da monumentalidade 
do edifício e das dificuldades financeiras com que à época se deparou, 
dado que dependia das verbas repassadas pelo Governo Imperial, a que 
acresceram outras vicissitudes, nomeadamente, a Guerra do Paraguai, a 
enchente do Rio Cuiabá e a epidemia de varíola.
 Vale ressaltar que o Seminário Episcopal da Conceição não chegou 
a constituir-se como fator de democratização do ensino secundário, pois, 
sendo o primário ministrado em dois níveis (elementar e complementar), 
somente uma parcela ínfima, a elite, conseguia alçar esse segundo pa-
tamar, o que levou o Seminário a assumir-se enquanto instituição do mais 
elevado nível de ensino, até então existente na província de Mato Grosso, 
à qual chegavam apenas os filhos das famílias abastadas, formados nas 
escolas primárias complementares. Destes, apenas alguns prosseguiam 
nos estudos secundários, sendo que a maioria encerrava definitivamente 
os estudos com a conclusão do primário.
 Em conformidade com os primeiros Estatutos do Seminário Episcopal 
da Conceição, proclamados no ano de 1854, da cláusula primordial im-
posta para efeito de admissão de alunos no Estabelecimento, constava 
que os candidatos tivessem concluído três disciplinas do curso secundá-
rio, nomeadamente, Latim, Francês e Filosofia, cadeiras também exigidas 
para o ingresso nos cursos superiores do Império, sobre as quais, eram re-
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alizados exames no momento de admissão àquele Seminário mato-gros-
sense. A cadeira de Teologia Dogmática e Moral era a única existente 
em 1854, tendo sido criada, pelo Decreto nº 1.149, de 13 de abril de 1853 
e regida pelo seu Lente, Padre Ernesto Camillo Barreto. Com a duração 
de dois anos, o Curso Teológico era vocacionado exclusivamente para a 
formação sacerdotal, porém, com a criação de outras cadeiras em fase 
posterior, esse nível de ensino foi estruturado no decurso de cinco anos.7 

 No que concernia aos pretendentes ao Seminário, a instabilidade 
no domínio dos conteúdos do curso preparatório era frequente, dado 
que a maioria havia cursado aquele nível de ensino de forma segmen-
tada. Tal fato levou o Bispo de Cuiabá, Dom José Antônio dos Reis, a de-
terminar ao Lente de Teologia que lecionasse, gratuitamente, aulas de 
Latim, Francês e Filosofia, pré-requisito dos estudos teológicos. Novas ca-
deiras teológicas foram criadas pelo Decreto nº 2.245, de 15 de setembro 
de 1858, o qual veio também regimentar a obrigatoriedade de ensino no 
interior do Seminário e as cadeiras de natureza secundária, visto que, os 
matriculados, não dominavam satisfatoriamente a Gramática Nacional. 
No sentido de colmatar tal deficiência, o Padre Ernesto foi incumbido de 
realizar esse reforço curricular.
 Os candidatos deveriam ter ultrapassado os preparatórios de Latim, 
Francês e Filosofia para cursar a cadeira de Teologia Dogmática e Moral. 
As novas disciplinas que, até 1858, não faziam parte do plano de estudos 
do Seminário, passaram, a partir dos primeiros Estatutos, com o objetivo 
de estimular e preparar novas vocações sacerdotais, a ser administradas 
gratuitamente pelo Padre Ernesto Camillo Barreto.
 Somente a partir de 1859, o ensino de Primeiras Letras (Primário Ele-
mentar) se colocou como pré-requisito ao ingresso de seminaristas. A par-
tir de então, apenas poderiam cursar as cadeiras do Preparatório – La-
tim, Francês, Filosofia Racional, Filosofia Moral e Retórica – os alunos que 
dominassem os conteúdos do curso Primário Elementar. O progresso dos 
alunos, das aulas menores para as maiores, dava-se após aprovação em 
exame.
 Em meados de 1861, quase não havia aulas públicas de ensino se-
cundário na Província, a não ser aquelas oferecidas pelo Seminário. No 
dizer do Presidente da Província, Herculano Ferreira Pena:
 

Além das aulas do Seminário, nenhuma outra, de estudos secun-
dários, ficou existindo na Província desde que a Lei nº 6, de 20 
de junho de 1861, suprimindo as cadeiras de Latim, Francês e de 
Filosofia Racional e Moral, estabelecidas nesta capital, declarou 
também suspenso, por tempo indefinido, o provimento da de La-
tim da Vila de Poconé.8 
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 Reformulado pelos Estatutos de 1863, o Curso Teológico passou a 
ser ministrado em cinco anos. De forma análoga, o Curso Secundário, de 
caráter propedêutico, tinha a mesma duração, não sendo cursado em si-
multâneo com aquele. Efetivamente, algumas alterações ocorreram nos 
Estatutos em 1865, porém, a duração dos cursos permaneceu pratica-
mente intacta.
 O Seminário Episcopal da Conceição nasceu num período muito 
conturbado para a Província de Mato Grosso, devido aos importantes e 
decisivos acontecimentos ocorridos nas décadas de 1860 e 1870, nome-
adamente, a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, ocorrida em 
dezembro de 1864 e que se prolongou até março de 1870, responsável 
pela interrupção da navegação através do Estuário do Rio da Prata, im-
portante via de comunicação; as cheias do Rio Cuiabá, ocorridas em 
fevereiro de 1865 e que, devido ao excessivo volume das suas águas, de-
vastou grande parte da zona portuária, destruindo plantações ribeirinhas 
e provocando o desabamento de casas e armazéns, daí resultando o 
desalojamento e morte de muitos habitantes, bem como o desaprovisio-
namento parcial da cidade; finalmente, em 1867, uma terrível epidemia 
de varíola que dizimou praticamente metade da população cuiabana, 
causando um impacto devastador em toda a Província (MARTINS, 2014, 
p. 11).
 Considerado, até 1865, a instituição educativa de maior vulto em 
Mato Grosso, preparava jovens para os estudos de Humanidades, dos 
quais a grande maioria visava matricular-se nas academias do Império, 
enquanto outros permaneciam na Província, dedicando-se ao funciona-
lismo público, sendo que, efetivamente, muito poucos alunos viriam a de-
dicar-se ao sacerdócio.
 Com a invasão paraguaia, a enchente e a epidemia de varíola, 
os ensinos primário e secundário ficaram profundamente prejudicados, 
dada a magnitude de tais acontecimentos. Ultrapassado o conflito ar-
mado, Mato Grosso voltou a ser interligado ao Estuário do Rio da Prata 
e, através deste, às mais prósperas províncias do Império, especialmente 
a Corte. Essa hidrovia propiciou o desenvolvimento do comércio interna-
cional, integrando a Província de Mato Grosso que, durante o tempo que 
perdurou a guerra, permaneceu praticamente isolada. A partir de en-
tão, a Província passou a participar do comércio internacional e, através 
dele, a receber mercadorias industrializadas, novas ideias, muitos livros, 
jornais e notícias da ciência e da cultura não só nacional, mas também 
europeia e sul-americana, fator que inaugurou uma nova fase da história 
mato-grossense.
 Paralelamente com a exportação de matérias-primas e a importa-
ção de novos produtos, a Província vivenciou o incremento de importan-
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tes indústrias, nomeadamente a açucareira e a transformadora de de-
rivados bovinos (chifres, couros secos e charque), ambas resultantes da 
queda significativa da mineração e que deram um precioso contributo 
para a redefinição da economia. O livre comércio proporcionou condi-
ções para a implantação de Casas Comerciais, responsáveis em grande 
parte, pelo desenvolvimento urbano de Corumbá, Cáceres e Cuiabá, 
importantes cidades portuárias da Província de Mato Grosso.
 A riqueza de produtos nativos da região tais como, erva-mate, poaia 
ou ipecacuanha, a borracha bruta, penas, crinas, etc., permitiram o de-
senvolvimento da indústria extrativa viabilizando a sua exportação para 
mercados estrangeiros que, por sua vez, introduziam na Província grande 
variedade de produtos industrializados. Nessa medida, de acordo com 
Siqueira (2000), os antigos engenhos transformaram-se em usinas equipa-
das com máquinas a vapor. Através dessa movimentação, penetraram 
no cenário regional muitas ideias modernas, divulgadas pela imprensa 
provincial, nascida de forma incipiente nos anos 40 do século XIX. Além 
desses fatores, o roteiro fluvial que interligava Mato Grosso ao Estuário do 
Rio da Prata foi responsável pelo ingresso, na Província, de significativo 
número de migrantes e imigrantes, em sua maioria comerciantes e traba-
lhadores expropriados dos seus haveres e dispostos a investir na região, 
bem como empresários e banqueiros que ali buscavam a concretização 
de novas ideias.
 As mudanças então ocorridas na economia, os modelos que a Mato 
Grosso iam chegando da Corte e mesmo do estrangeiro, exigiam trans-
formações urgentes ao nível educacional, o que conduziu ao incremento 
das escolas primárias, diversificando e ampliando os seus níveis de aten-
dimento, passando a impor-se, muito rapidamente, a criação de uma 
instituição de ensino secundário na Capital da Província.
 O aumento populacional foi responsável pela dinamização do setor 
urbano, pela consolidação de uma classe média ilustrada, pela prolifera-
ção de livros, periódicos, tipografias, teatros, etc., fator propulsor de no-
vas atividades educacionais, dado que essa população passou a exigir 
a existência de cursos secundários na Província, capazes de preparar os 
seus filhos para os exames superiores do Império. 
 Em 1872, o então Presidente da Província Francisco José Cardoso 
Júnior, anunciou uma série de reformas no âmbito da instrução públi-
ca que, no seu entendimento registrava um significativo atraso, quando 
comparada com as demais províncias do Império, principalmente do Rio 
de Janeiro. Neste âmbito, introduziu importantes discussões, visando as 
vertentes que considerava imprescindíveis a um projeto educacional vol-
tado para um Mato Grosso moderno. Preconizava uma reforma radical 
da instrução pública, imprimindo-lhe princípios de liberdade, gratuidade 
e obrigatoriedade do ensino. Em seus planos, que consideramos, no con-
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texto mato-grossense, avançados para a época, pode observar-se não 
somente um aumento das escolas de primeiras letras, mas também a in-
tenção de se criar um Liceu que, amparado pelo Governo Provincial, 
pudesse contribuir para a ampliação do ensino. Além dessas medidas, 
introduziu os ensinos noturno e carcerário, o primeiro com o propósito de 
assegurar à população adulta, que trabalhava durante o dia, a oportuni-
dade de frequentar escolas.
 A Reforma Cardoso Júnior, repleta de ideias até então inéditas, visto 
não terem sido até então experimentadas na Província, trouxe, indubi-
tavelmente, apesar de frustrada em parte, um novo estímulo ao ensino 
provincial. Segundo Siqueira (2000, p. 101), “agiu vigorosamente, deixan-
do, ao final de seu governo, fincados os marcos que norteariam o sistema 
instrucional mato-grossense daí para frente”.
 Sobre o ensino secundário público, anunciava Cardoso Júnior:

O ensino secundário se restringe às cadeiras mantidas no Seminá-
rio, mas, logo que os cofres públicos o permitam, o governo criará 
um liceu de línguas e ciências preparatórias para os cursos supe-
riores do Império.9 

 Durante o governo de José Miranda da Silva Reis, foi criada na Pro-
víncia uma Escola Normal, com a finalidade de habilitar professores para 
o ensino primário. Consequentemente, as cadeiras públicas do ensino 
secundário, instituídas pela Lei nº 4, de 16 de junho de 1868, nomeada-
mente as de Geografia, História e Matemáticas Elementares, associadas 
a outras avulsas existentes no Seminário e removidas em 1874, através da 
Lei nº 13, de 9 de julho, passaram, desde então, a integrar o curso iniciado 
na Escola Normal, que, além de cumprir o seu papel precípuo, deu início 
à preparação de jovens para os cursos superiores do Império. Porém, o 
Seminário Episcopal da Conceição continuou a oferecer aulas de nível 
secundário, tais como Latim, Francês, Filosofia e Retórica, responsabilizan-
do-se pela formação de boa parte da elite masculina regional.

O SEMINÁRIO EPISCOPAL E AS ELITES DE OITOCENTOS
 Com base na análise dos quadros de matrículas e de exames finais 
dos alunos, infere-se que as elites mato-grossenses que almejavam a car-
reira eclesiástica para seus filhos, bem como as que visavam para estes 
outros percursos acadêmicos, não usufruíram de forma significativa dos 
recursos que o Seminário lhes disponibilizava, dado que grande parte dos 
alunos que nele se matriculava, não concluía os seus cursos com o neces-
sário aproveitamento. 
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 O Padre Ernesto Camillo Barreto justificava a falta de resultados, ale-
gando ser esta uma situação generalizada aos Seminários de outras pro-
víncias. Todavia, tornou-se óbvia, não apenas a falta de professores em 
algumas cadeiras, mas também, uma grande carência de vocações, a 
que acrescia ainda a falta de assiduidade dos alunos e o desinteresse de 
alguns pais pelo prosseguimento dos estudos dos seus educandos.
 A observação dos diferentes relatórios, dirigidos ao Bispo, Dom José 
Antônio dos Reis, por Ernesto Camillo Barreto, permitiu verificar, no con-
texto do Seminário Episcopal da Conceição que, aquele Padre atribuía 
o exíguo movimento ao reduzido número de alunos interessados nas ma-
térias teológicas, adicionado ao fato de que, até início da década de 
80 do século XIX, o Seminário não possuía, ainda, internato. A falta de 
alojamento prejudicava, em sua opinião, a permanência dos jovens de 
outras cidades da Província, vocacionados para o sacerdócio. Mesmo 
por parte dos alunos residentes em Cuiabá, matriculados regularmente 
nas matérias secundárias, havia um elevado índice de evasão, dado que 
o sistema de matrículas arbitrárias, que vigorou até 1862, não permitia o 
normal acompanhamento dos conteúdos por parte dos alunos, dificul-
tando e estimulando o abandono escolar.
 Não obstante os incalculáveis benefícios com que marcou, de for-
ma indelével, o seu nome na História, instruindo incontáveis jovens da 
Província, o Seminário Episcopal da Conceição passou por momentos 
difíceis enquanto persistiu, muitos deles desastrosos para a sua própria 
sobrevivência.
 É inquestionável que o Seminário Episcopal da Conceição, à épo-
ca, único estabelecimento de ensino médio e superior da Província de 
Mato Grosso, teve grande relevância na formação das elites locais, em 
virtude da maioria dos jovens provenientes de famílias menos abastadas, 
raramente conseguir concluir os estudos elementares. Assim sendo, o Se-
minário destacou-se na preparação de uma camada social privilegiada 
que pretendia prosseguir os estudos superiores nas principais Faculdades 
do Império, principalmente de São Paulo e do Rio de Janeiro.
 Ainda que não tenha formado tantos sacerdotes como seria supos-
to, dado que o número de alunos matriculados nas matérias teológicas 
sempre foi pouco expressivo, o Seminário Episcopal da Conceição legou 
uma inegável contribuição social através das obras teológicas e latinas, 
escritas e publicadas pelos seus ilustres Lentes – merecendo particular des-
taque a figura do Padre Ernesto Camillo Barreto – pelos notáveis varões 
por ele formados, que se distinguiram, nos mais diversos setores da vida 
intelectual da Província de Mato Grosso, sendo considerado um marco 
da História da Educação regional.
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 Às aulas do Seminário Episcopal da Conceição assistiram estudantes 
que se tornaram figuras de grande projeção no cenário social e político. 
Para se ter uma ideia da importância dessa Instituição de Ensino, importa 
referir que, pelas suas salas passaram Presidentes do Estado (Manoel José 
Murtinho, Antônio Corrêa das Costa Filho, Joaquim Augusto da Costa Mar-
ques, Generoso Paes Leme de Souza Ponce e Pedro Celestino Corrêa da 
Costa), Senadores da República (Generoso Paes Leme de Souza Ponce, 
José Antônio Murtinho Filho, José Maria Metello e Pedro Celestino Corrêa 
da Costa), um Ministro da Fazenda do Governo Campos Sales (Joaquim 
Duarte Murtinho), um Mestre da Escola Militar do Brasil (Almirante João 
Batista das Neves), juristas (Manuel Escolástico Virgínio, Manuel Corsino 
Peixoto do Amarante e José Estêvão Corrêa), médicos (Joaquim Duarte 
Murtinho e Pedro Celestino Corrêa da Costa), engenheiros (Antônio Cor-
rêa da Costa Filho e Joaquim Duarte Murtinho), além de muitas outras 
relevantes figuras que se destacaram não apenas em Mato Grosso, mas 
também no âmbito nacional.
 Para além das ilustres personalidades referidas, outras estudaram no 
Seminário Episcopal da Conceição, entre estas, o Pe. João Leocádio da 
Rocha, que mais tarde se tornou Vigário da Sé e Inspetor Geral dos Estu-
dos, o Pe. José Maria Viegas e o Pe. Antônio Henriques de Carvalho Ferro, 
que se tornaram Lentes daquele Estabelecimento e muitos outros cida-
dãos, distinguidos nos mais diversos setores da vida intelectual mato-gros-
sense, como Luiz Filipe de Araújo, professor da Vila de Diamantino, José 
Estêvão Corrêa e Antônio Catilina Pereira da Silva, ambos integrantes do 
primeiro corpo docente do Liceu Cuiabano. Catilina foi nomeado em 
1874 para lecionar a cadeira de Gramática Portuguesa na Escola Normal 
e de Latim no Liceu Cuiabano, vindo, posteriormente, a ocupar o cargo 
de Diretor do Externato Feminino de Mato Grosso, onde, comulativamen-
te, lecionou também a cadeira de Gramática Portuguesa.
 A análise dos acervos de jornais da época permite constatar que, 
para além dos cargos acima referidos, Antônio Catilina Pereira da Silva 
trabalhava ainda no Tribunal da Relação como Secretário do Exmo. Se-
nhor Desembargador Ângelo Ramos, Presidente daquele Tribunal.10 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 A investigação sobre o Seminário Episcopal da Conceição permitiu 
perceber, dada a dificuldade de localização das diferentes fontes docu-
mentais, a importância da reconstituição da sua trajetória, não apenas 
ao nível material, mas também em termos pedagógicos. Em face da par-
ca existência de trabalhos sobre esta temática, foi necessária uma árdua 
tarefa de remontar a sua estrutura e discorrer sobre o funcionamento da-
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quele Estabelecimento, precursor no âmbito do ensino teológico e secun-
dário em Mato Grosso.
 Este trabalho preliminar serviu para revelar o grande aporte docu-
mental produzido pela Instituição, assim como esboçar os seus momen-
tos fundantes. Permitiu ainda um conhecimento mais aprofundado da 
Instituição, através da análise de documentos muito pouco explorados e, 
consequentemente, a possibilidade de dar maior visibilidade ao Seminá-
rio Episcopal da Conceição, cuja importância histórica é inquestionável 
pela relevância do papel que desempenhou na preparação de toda 
uma elite regional e que carecia de maior divulgação, tendo em conta 
o seu importante papel enquanto Instituição Educativa de maior vulto na 
Província de Mato Grosso em meados do século XIX.
 Importa enfatizar que, conforme foi evidenciado ao longo do perío-
do em estudo, o Seminário Episcopal da Conceição, através das individu-
alidades que nele encetaram o seu trajeto acadêmico e que mais tarde 
desempenharam relevantes funções sociais e políticas, tanto no Estado 
como no país, contribuiu nas últimas décadas do século XIX, para o ressur-
gimento de um novo paradigma de progresso que conduziu à implemen-
tação de projetos modernizadores que transformaram, indelevelmente, 
a sociedade mato-grossense e brasileira, nas suas diferentes dimensões: 
econômicas, políticas, sociais e, fundamentalmente, educacionais.
 Objetiva-se também, contribuir para a recuperação de fontes de 
inestimável valor, muitas das quais deterioradas pela ação do tempo, o 
que dificulta seriamente a sua leitura, permitindo com esta intervenção, 
facilitar o conhecimento do seu aporte documental por parte dos futuros 
pesquisadores e do público em geral.

NOTAS
¹ Trata-se da investigação realizada no âmbito do Doutoramento de Aril-
son Aparecido Martins, a quem se deve a principal redação deste artigo. 
Este doutoramento foi realizado no Instituto de Educação da Universida-
de de Lisboa, sob minha orientação.

2 Decreto Imperial n.º 3.073, de 22 de abril de 1863, artigo 1º. IMPL – Acervo 
de Leis do Império.

3 Resolução Provincial nº 5, de 12 de junho de 1850. IMPL – Acervo de Leis 
e Decretos Provinciais.

4 Breve histórico do Seminário Episcopal da Conceição, não datado, de 
autoria do Bispo Dom Carlos Luiz D’Amour, fl. 1. ACMC, Cx. 139.
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5 Discurso proferido pelo Pe. Ernesto Camillo Barreto na solenidade de co-
locação da primeira pedra do edifício do Seminário Episcopal da Con-
ceição, em 7 de dezembro de 1858. ACMC – Livro de Registro dos Discur-
sos Pronunciados no Seminário Episcopal da Conceição. Cx. 139, fl. 1.

6 Ibidem, fls. 2-3.

7 Estatutos do Seminário Episcopal da Conceição, promulgados pelo Bis-
po Diocesano, D. José Antônio dos Reis, e aprovados pelo Imperador. 
Cuiabá, 15 de setembro de 1854. Capítulo I, § 3. ACMC, Cx. 139.

8 Relatório apresentado pelo Presidente da Província de Mato Grosso, Her-
culano Ferreira Pena, à Assembleia Legislativa Provincial, em 3 de maio 
de 1862. APMT – Relatórios.

9 Relatório apresentado pelo Presidente da Província, Francisco José Car-
doso Júnior à Assembleia Legislativa Provincial de Mato Grosso a 20 de 
agosto de 1871. APMT – Relatórios.

10 Jornal O Liberal. “Parte Judiciária – Tribunal da Relação”, nº 179, p. 3. 
Cuiabá 25 de fevereiro de 1875. APMT – Acervo de Jornais.
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RESUMO

 A proclamação da República em 15 de novembro de 
1889 preconizou mudanças e uma nova forma de se pensar 
a instrução pública nos estados brasileiros. O novo regime de 
governo alcançou o estado mato-grossense quando entrou 
em vigor o regulamento da instrução pública preconizado 
por Souza Bandeira em 1889 operando completa reforma do 
ensino. Em Minas Gerais não foi diferente, ocorreram diver-
sas reformas para readequar o ensino aos propósitos de um 
novo tempo. Entre os governantes mineiros destacamos Sil-
viano Brandão, que por meio do decreto 1348 de 8 de janei-
ro de 1900, regulamentou a Lei 281 instituindo a reforma do 
ensino. Desse modo, objetivamos analisar ações republica-
nas que alteraram a instrução pública, no período de 1889 
a 1906. Indagamos, quais foram as características das novas 
orientações pedagógicas instituídas nos estados de Mato 
Grosso/MT e Minas Gerais/MG, que permitiram a universaliza-
ção do conhecimento? Utilizamos diversas fontes históricas, 
entre elas destacamos mensagens dos presidentes, relatórios 
de inspeção, legislação entre outras. Importa-nos configurar 
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um quadro geral da instrução pública mato-grossense e mineira entre os 
anos 1889-1906.

Palavras-chave: República brasileira. Instrução Pública. Precariedade do 
ensino.

ABSTRACT
 The proclamation of the Republic on 15 November 1889 called for 
change and a new way of thinking about public education in the Brazi-
lian states. The new system of government reached the Mato Grosso state 
when entered into force the regulation of public education advocated 
by Souza Bandeira in 1889 operating comprehensive reform of education. 
In Minas Gerais was no different, there were several reforms to readjust 
teaching the purposes of a new era. Among the miners rulers highlight 
Silviano Brandão, who through the enactment in 1348 of January 8, 1900 
regulated Law 281 instituting education reform. We aimed to analyze Re-
publican actions that changed public education in the period from 1889 
to 1906. We ask, what were the characteristics of the new educational 
guidelines established in the states of Mato Grosso / MT and Minas Gerais 
/ MG that allowed the universal knowledge? Use a variety of historical 
sources, including highlight messages of the presidents, inspection reports, 
legislation and more. It set us consider public education in Mato Grosso 
and Minas Gerais between the years 1889-1906.

Keywords: Brazilian Republic. Public Instruction. Precarious Education.

INTRODUÇÃO 

Propomos como recorte cronológico o período de 1889 a 1906, por-
que abrange a apreensão da história do ensino público em Mato 
Grosso e Minas Gerais no início da República, quando esta instalou 

uma nova ordem; a proposta de um futuro em que o saber conjuga-
do à cidadania pudesse instituir o tão almejado progresso. Além disso, a 
presunção de civilizar a população. Outros fatores significativos para a 
proposição como recorte cronológico do período de 1889 a 1906 são as 
emergentes ações instituídas nos processos de instrução dos brasileiros. 
Em MT destaca-se a reforma Souza Bandeira, ocorrida em 1889 e em MG 
a reforma Silviano Brandão de 1900. Já para o período final de 1906 cons-
tamos que em MT processaram-se importantes alterações no processo 
de instrução que vigorou a partir do Decreto Nº 68 de 1896, que regu-
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lamentou a instrução pública do estado de Mato Grosso e se estendeu 
até 1908, ou seja, quando em 16 de outubro desse ano, o governador 
do estado, Pedro Celestino Corrêa da Costa, baixou a Resolução de nº 
508, instituindo várias escolas primárias e autorizou a criação dos grupos 
escolares, iniciando uma transformação na estrutura de funcionamento 
dos estabelecimentos de ensino, com um amplo processo de nucleação. 
Atemo-nos em MT, portanto, aos regulamentos e mensagens que ante-
cederam o Decreto nº 68.  Outro fator que nos leva a refletir sobre a ins-
trução no período, é o fato de que em 1889, a Reforma Souza Bandeira 
instituiu novas orientações pedagógicas, determinando amplas modifi-
cações na estrutura administrativa mato-grossense.
 Em MG, a criação dos grupos escolares em 1906, na Reforma João 
Pinheiro, estabelece o fim de nosso recorte cronológico. Tudo indica que 
a necessidade de instituir uma proposta de instrução pública a partir dos 
eixos da modernidade, se fez presente em diversos estados, mas em MT 
e MG parece que o os desafios para instituir uma rede de ensino que pu-
desse abranger a maior parte da população, não se consolidou a con-
tento mesmo que os esforços dos governantes tenham sido importantes. 
 Os anos a partir da Reforma Souza Bandeira em MT de 1889 compre-
endidos até 1896 constituíram referência importante para a educação no 
estado porque trouxeram consigo vários decretos regulando a instrução 
pública. Esses decretos conduziram a adequação do ensino às situações 
emergentes e modificaram a organização provincial, especialmente em 
virtude das mudanças político-econômicas que se processavam, já no 
início de 1889. 
 Em relação à Mato Grosso, cabe lembrar que às vésperas da Repú-
blica, com uma área de 1.4777.041 km², a província estava praticamente 
despovoada e contava com uma população de apenas 80.000 habitan-
tes¹. 
 A contribuição de Antônio Herculano de Souza Bandeira foi inova-
dora para a província mato-grossense. Quando assumiu o poder, em fe-
vereiro de 1889, ele modificou a organização provincial. Permaneceu no 
poder apenas até 08 de junho do mesmo ano, mas mesmo assim deu ao 
ensino uma estrutura mais coerente. 
 O Regulamento instituído em 28 de maio de 1889 por Souza Ban-
deira estipulou que o ensino primário seria ministrado gratuitamente nas 
escolas públicas e incluiria leitura, escrita, catecismo da doutrina cristã, 
Gramática Portuguesa e composição, elementos de Aritmética, compre-
endendo sistema legal de pesos e medidas, noções gerais de Geografia, 
com maior desenvolvimento a respeito do Brasil, noções de história do 
Brasil, trabalhos de agulhas e prendas domésticas nas escolas do sexo 
feminino (CORREA FILHO, 1925, p. 31). 
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 As escolas continuaram públicas e gratuitas e o ensino era obrigató-
rio. Souza Bandeira ao instituir novas orientações pedagógicas teve tam-
bém intenções práticas. Criou novos órgãos de direção na Diretoria Geral 
de Ensino Primário; o Externato do Sexo Feminino de Cuiabá; extinguiu a 
Diretoria Geral da Instrução; imprimiu amplas reformas no Liceu Cuiaba-
no, única instituição pública destinada ao ensino secundário no estado, 
concebendo novos moldes, modernizando-o e adaptando-o às necessi-
dades do ensino da época (MARCÍLIO, 1963, p. 100).  
 Marcílio (1963) descreveu que no ensino secundário, inicialmente 
Souza Bandeira desvinculou do Liceu Cuiabano duas entidades nele con-
tidas: o Liceu de Línguas e Ciências e o Curso Normal. O Liceu de Línguas 
e Ciências passou a funcionar destinado à preparação de cursos que 
dessem acesso às escolas superiores do país. O Curso Normal passou a ser 
ministrado no Externato do Sexo Feminino com a finalidade de preparar 
professoras para aturarem no ensino primário. 
 Ao criar o Conselho Superior da Instrução Pública, Souza Bandeira 
estabeleceu que a ele incumbisse às questões de instrução pública, ela-
boração de trabalhos necessários ao melhoramento da legislação es-
colar, dar parecer sobre provas de concurso para o magistério primá-
rio e secundário, julgar processos disciplinares contra professores, propor 
ao Presidente as mediadas que se fizessem necessárias para promover 
o desenvolvimento da Instrução Pública. Estabeleceu para o Conselho 
três comissões compostas por dois membros cada uma, designados pela 
Presidência: comissão pedagógica, comissão disciplinar e comissão ad-
ministrativa (MARCÍLIO, 1963, p. 103).
 Nessa linha de raciocínio, a Reforma Souza Bandeira promulgada 
em 1889 no estado mato-grossense, instituiu novas orientações pedagó-
gicas, determinando amplas modificações na estrutura administrativa da 
instrução pública mato-grossense. No final de 1889, contudo, as ideias 
republicanas ao adentrar o estado, causaram alterações e reformas 
substanciais que modificaram a estrutura arquitetada por Souza Bandeira 
para a instrução pública. 
 Antônio Maria Coelho, primeiro governante republicano no estado 
mato-grossense, suprimiu da Diretoria de Ensino Primário os cargos de Rei-
tor do Liceu e de Diretor do Externato do Sexo feminino e restabeleceu a 
Diretoria Geral da Instrução Pública. Consequência imediata do regime 
adotado pela União, no estado, o ensino também se tornou laico e ofi-
cialmente obrigatório. O ensino secundário manteve-se no Liceu Cuia-
bano. A autoridade do Diretor Geral de Instrução Pública era para todos 
os níveis e modalidades de ensino e ele só se reportava ao Presidente do 
Estado, sendo de sua competência presidir o Conselho Superior de Instru-
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ção Pública, a Congregação do Liceu Cuiabano e exercer a fiscalização 
das escolas primárias pessoalmente ou por intermédio de inspetores es-
colares. Coelho, contudo, não extinguiu o regulamento criado por Souza 
Bandeira (MARCÍLIO, 1963, p. 116). 
 Já ao consideramos MG, ao pensarmos o início da segunda déca-
da do século XX, verificamos que no cenário brasileiro ocorria o momento 
do auge das exportações de café, o que reforçou a vocação agrícola 
do país pelas novas relações de produção interna ou com as unidades 
produtivas da agroexportação. Segundo Oliveira (1997, p. 398): “o papel 
central da economia da República Velha reside na intermediação co-
mercial e financeira da agro-exportação.” Essa política de valorização 
do café contribuiu para o declínio econômico de Minas Gerais. Na pro-
dução de café no Brasil, o estado de Minas Gerais só ficava atrás de São 
Paulo e “o café era o produto de exportação mais valioso do estado [...]” 
(WIRTH, 1982, p. 81).
 Lançando um novo olhar sobre esse momento histórico, buscamos 
melhor compreensão do Campo Educacional em Minas Gerais, por meio 
das fontes consultadas em localidades de Minas Gerais nas quais houves-
se recorrência de formas de organizar o ensino. 
 Em fins do século XIX o Estado de Minas foi dividido em 5 Circunscri-
ções Literárias (regiões) criadas por meio da Lei nº 281, de 16 de setembro 
de 1899 e decorrentes de dispositivos de organização e fiscalização das 
escolas.
 Cremos que com isso lançamos um novo olhar sobre a educação, 
considerando o contexto mato-grossense e mineiro, permitindo-nos “dar 
conta de apreender, ao mesmo tempo, processos locais e mais amplos” 
(CATANI, 2000, p. 148).

A PRECARIEDADE DO ENSINO NO INÍCIO DA REPÚBLICA: MT

 Nas leituras iniciais identificamos ausência de infraestrutura e preca-
riedade geral das instituições de ensino no início da República mato-gros-
sense. Com isso, ampliamos a discussão para aprofundar a compreen-
são da história da escola e da instrução pública, avançando nas análises 
para as mensagens emitidas por Murtinho em 1893 e 1894.
 A proclamação da República em 1889 acabou por não concretizar 
a promessa republicana de maior democratização da sociedade brasi-
leira, e ainda retroagiu em matéria de educação. Para Gonçalves Neto 
(2012, p. 28) as mesmas características do Império se reproduziram na Re-
pública: correlações de analfabetismo, ignorância e atraso econômico. 
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Isto se deu pelo modo como se constituiu o regime republicano em nosso 
país. 
 Com a promulgação da Constituição Federal em 189, foi estipulada 
a obrigatoriedade e gratuidade da instrução primária. Não foi diferente 
com a Constituição do Estado de Mato Grosso também promulgada em 
1891. Os obstáculos que dificultavam o funcionamento satisfatório das 
escolas, contudo, não foram previstos ou explicados. Essa primeira Consti-
tuição do estado mato-grossense, 1891, instituiu no título primeiro, organi-
zação do estado que o governo da União nenhuma intervenção teria no 
estado, salvo as previstas em Lei. No capítulo segundo, nas atribuições do 
legislativo, preceituou que o ensino público seria livre e leigo em todos os 
seus graus e a instrução primária gratuita e obrigatória nas condições es-
tabelecidas por lei (Art. 11). Definiu no título segundo que o município se-
ria autônomo, independente em seus negócios e acresceu que caberia 
a ao município criar, manter e subvencionar escolas de instrução primária 
(Art. 52, § 16).
 Na mensagem de 1893, expedida por Manoel José Murtinho, ele 
comenta as dificuldades enfrentadas.

Ainda não se poude começar a por em prática o salutar princípio 
da obrigatoriedade da instrução primária consagrado na Cons-
tituição do Estado [...]. com a população disseminada, como a 
temos, torna-me mui penosa, senão impossível, em diversas loca-
lidades, a frequencia regular das escolas públicas pelas ciranças 
que necessitão de ensino; e em tais condições, tornar este obriga-
tório seria uma rematada iniquidade (MURTINHO, 1893, p. 13)

 Murtinho descreveu a dificuldade de cumprir a determinação es-
tipulada pela Constituição Federal referente à obrigatoriedade de ensi-
no colocada pela República dado a população disseminada no vasto 
estado mato-grossense. A esse respeito, Gervásio Leite (1970) delineou 
que nos 10 municípios isolados havia inexistência de estradas, dificuldade 
em receber e transmitir notícias e o aglomerado mais denso de pessoas 
estava situado em Cuiabá, com a população dispersa em fazendas e 
estabelecimentos pastoris isolados. Nessa situação angustiante, o ensino 
mato-grossense estava instalado em precárias acomodações, mal insta-
lado em casas de aluguel, funcionando as aulas em salas insuficientes. 
 Nessa situação angustiante, o ensino mato-grossense dependia de 
poucos mestres e era ministrado em quaisquer locais onde fosse possível. 
No ano no qual a República foi proclamada a situação era angustiante.
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Quadro 1: Número de escolas no MT.

Escolas no MT
Escolas primárias do sexo masculino 20
Escolas primárias do sexo feminino 12
Alunos matriculados do sexo masculino 963
Alunos matriculados do sexo feminino 516
Total 1.479

Fonte: Gervásio Leite (1970)

 Nos primeiros anos a instalação do regime republicano lançou uma 
confusão sobre a província mato-grossense, resultando em inúmeras e 
problemáticas mudanças que os munícipes e governantes precisavam 
assimilar. A República trouxera a preocupação da escola sem Deus e o 
formalismo da educação obrigatória, mas dessa obrigatoriedade ema-
nava uma série de medidas incompatíveis com a capacidade orçamen-
tária com as quais os governantes precisavam arcar. Não havia na nova 
forma de governo uma previsão de novas fontes de renda para estados e 
municípios. Além de ser necessária uma receita orçamentária destinada 
à instrução pública, as lutas internas provocadas por incertezas e ambi-
ções de poder criaram um ambiente impróprio para as discussões rela-
cionadas ao ensino oficial. Para os governantes, nesse momento, eram 
mais importantes os problemas de ordem social, política e financeira. 
 Dessa forma, o primeiro regulamento de ensino do estado, sanciona-
do por Murtinho, foi estabelecido pelo Decreto nº 10 em 07 de novembro 
de 1891, denominado Regulamento da Instrução Pública de Mato Gros-
so. Esse regulamento estabeleceu no Artigo 2º que a direção e inspeção 
do ensino competiam ao Diretor Geral da instrução pública; ao Conselho 
Superior da instrução pública; aos Inspetores escolares; à Congregação 
do Liceu e estabeleceu suas competências.
 Esse mesmo Regulamento instituiu no Artigo 27º que o ensino no Es-
tado de Mato Grosso seria primário e secundário, sendo que o ensino pri-
mário seria ministrado em escolas fundadas nas diversas localidades do 
Estado, conforme a população escolar de cada uma, e o secundário no 
Liceu da Capital (Artigo 28º).
 No Artigo 29º estipulou que ensino primário seria laico, gratuito e obri-
gatório compreendendo as seguintes matérias: a) Leitura de impressos e 
manuscritos; b) Caligrafia e escrita; c) Elementos de Gramática Portugue-
sa e composição em prosa; d) Elementos de Aritmética, compreendendo 
o sistema métrico decimal; e) Noções de Geografia, especialmente do 
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Brasil; f) Noções de História do Brasil; g) Trabalhos de agulhas e de prendas 
domésticas, nas escolas do sexo feminino.
 As escolas primárias foram divididas em três classes: a) 3ª classe, as 
escolas da capital, onde haverá para cada sexo, tantas quantas forem 
necessárias; b) 2ª classe, as escolas das vilas ou cidades que forem sede 
de comarca, onde haverá pelo menos uma para cada sexo; c) em à 
1ª classe, todas as outras escolas do Estado, só podendo haver uma em 
cada localidade, e nelas se ministrará o ensino a alunos de ambos os se-
xos, sob a regência de um só professor (Artigo 30º).
 Em relação à frequência de alunos, o regulamento estipulou no Ar-
tigo 33º que número máximo de alunos frequentes admitidos em uma 
escola, seria o de cem. Quando a escola tivesse frequência superior a 60 
alunos, o professor teria um auxiliar adjunto, que seria de preferência um 
normalista, que perceberia a gratificação marcada na tabela dos venci-
mentos. Se a frequência excedesse a 100, criar-se-ia outra escola, dividin-
do-se proporcionalmente os alunos. Caso a escola não tivesse frequência 
de 20 alunos, pelos menos, de ambos os sexos o fechamento deveria ser 
determinado pelo Presidente do Estado, precedido de proposta do Dire-
tor Geral (Parágrafo Único).
 No Artigo 35º, o Regulamento estipulou duas sessões para as aulas: 
uma das 7 às 10 horas da manhã, e outra de 1 às 4 horas da tarde. Nas 
escolas mistas a sessão da manhã seria destinada às aulas para meninas, 
e a da tarde aos alunos do sexo masculino. O material das escolas públi-
cas seria fornecido pelo Tesouro do Estado e correriam por sua conta as 
despesas do expediente e os aluguéis de casas onde não houvesse pré-
dios próprios do Estado para as mesmas escolas (Artigo 36º). O regimento 
interno deveria ser organizado pelo Diretor Geral, que tomaria as provi-
dências necessárias sobre tudo quanto fosse concernente à economia e 
funcionamento das escolas (Artigo 37º).
 O Capítulo 11 do mesmo Regulamento estipulou a obrigatoriedade 
do ensino primário e do recenseamento escolar e o Artigo 74º estabele-
ceu a criação de uma Junta, composta do Diretor Geral, do Chefe de 
Polícia e do Intendente Municipal, para proceder à apreciação das listas 
recebidas e organizar por elas e pelas informações fornecidas por quais-
quer autoridades ou particulares o recenseamento escolar respectivo. 
Após o arrolamento (Artigo 76º), seriam convidadas por editais ou pelos 
jornais, todas as pessoas que tiverem criança para mandarem-nas à es-
cola, ficando sujeito às penas previstas no regulamento aqueles que não 
o fizessem.
 Segundo o Artigo 80º, eram isentos da obrigação de ensino apenas 
os menores de 7 anos e maiores de 14; os que provassem habilitações nas 
matérias do ensino primário; os que serviam de arrimo a pais inválidos ou 
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enfermos; os que tiverem impedimento físico ou moral; os que provassem 
receber em casa de seus pais, tutores ou protetores, ou em escola parti-
cular, a necessária instrução.
 Cabe notar que o Decreto nº 10 de 07 de novembro de 1891, Ca-
pítulo 12, estipulou o fundo escolar, mas que acabou por não prover os 
recursos necessários para alavancar a instrução pública no período.

Artigo 86º – Fica criado um Fundo Escolar, tendo por fonte princi-
pal um imposto de capitação, à razão de dois mil réis por cada 
contribuinte anualmente nas cidades que forem sedes de comar-
ca e de um mil réis nas demais cidades e vilas.
§ 1º – Esse imposto recairá sobre todos os indivíduos residentes no 
Estado, que exercerem indústria, profissão ou viverem de rendi-
mento próprio.
§ 2º – O lançamento e cobrança do referido imposto far-se-á de 
conformidade com os artigos 29 a 35 do regulamento provincial 
de 22 de abril de 1889.
Artigo 87º – O Fundo Escolar se comporá também:
I – Dos emolumentos pagos por motivo de nomeação, remoção, 
gratificação, licença ou substituição dos professores e emprega-
dos da Instrução Pública.
II – Dos emolumentos recebidos em virtude de certidões [fl.33v] 
passadas pela Secretaria da Instrução Pública.
III – Do produto das multas impostas neste regulamento.
IV – De donativos ou legados feitos ao erário do Estado em favor 
da Instrução Pública.
Artigo 88º – O Fundo Escolar será destinado ao desenvolvimento 
da Instrução Pública, aplicando-se de preferência à aquisição de 
mobília para as escolas, bem como ao fornecimento de vestuário 
e utensílios às crianças indigentes na forma do Artigo 85º  (MATO 
GROSSO, Decreto nº 10, 1891).

 No Capítulo 13º, o Regulamento de 1891 normatizou o ensino secun-
dário. No Artigo 91º estabeleceu que o ensino seria laico e ministrado no 
Liceu Cuiabano, que teria como finalidade ministrar o ensino das matérias 
exigidas para a matrícula dos aspirantes aos cursos superiores da Repúbli-
ca. Anexo ao Liceu haveria um Curso Normal, próximo ao de Preparató-
rios, destinado à habilitação daqueles que se propuserem à carreira do 
magistério público primário (Artigo 92º). O Liceu sob a imediata regência 
do Diretor Geral da Instrução Pública (Artigo 93º) e o plano de estudos do 
Liceu Cuiabano compreenderia as seguintes disciplinas: Português; Latim; 
Francês; Inglês; Aritmética; Geometria; Álgebra; Geografia; História; Filo-
sofia; Retórica (Artigo 94º). O Curso Normal, anexo ao Liceu, compreen-
deria as seguintes matérias: Português; Aritmética, até proporções, com-
preendendo o sistema métrico decimal; Noções de Geografia e História, 
especialmente do Brasil; Pedagogia e Metodologia (Artigo 95º). 
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 As matérias dos dois cursos seriam lecionadas por apenas cinco pro-
fessores e distribuídos do seguinte modo: 1 professor de Latim, Filosofia e 
Retórica; 1 professor de Português, Metodologia e Pedagogia; 1 profes-
sor de Francês e Inglês; 1 professor de Aritmética, Geometria e Álgebra; 
1 professor de Geografia e História (Artigo 96º). A matrícula nas aulas do 
Liceu seria facultada a alunos de ambos os sexos, maiores de 10 anos de 
idade, e seria feita por termo lavrado em livro especial pelo Secretário da 
Instrução Pública, declarando-se nele a idade, filiação e naturalidade do 
matriculando, que deverá provar o pagamento da taxa em cada disci-
plina, ser vacinado, não sofrer moléstia contagiosa e estar habilitado nas 
matérias do ensino primário (Artigo 98º). As aulas funcionariam diariamen-
te (Artigo 99º), com a duração dos trabalhos em cada dia estipulado em 
2 horas para as aulas de línguas e para a de matemáticas, e de 1 hora 
para cada uma das outras disciplinas (Artigo 100º). Caberia à Congrega-
ção determinar o programa de ensino o horário das aulas, os compêndios 
que devam ser adotados e tudo mais que for concernente à economia e 
ao regime do estabelecimento (Artigo 101º).

A INSTRUÇÃO PÚBLICA NAS MENSAGENS DE PRESIDENTES DE MT
 A esse respeito, Murtinho iniciou sua mensagem de 1893 apregoan-
do “a política de moderação e justiça, seguida escrupulosamente pelo 
governo, tem desarmado ódios e contribuído para operar o congraça-
mento dos ânimos [...] e tem permitido ao Estado completar sua evolu-
ção política e prosseguir na organização dos serviços que lhe incumbem” 
(MURTINHO, 1893, p. 3).
 Como se pode notar, persistiam disputas advindas desde a procla-
mação da República Além disso, os problemas existentes nas escolas 
instaladas nas localidades prosseguiam: precariedade verificada na in-
fraestrutura; ausência de recursos didáticos; inexistência de profissionais 
habilitados e eram continuamente objetos de exposição nas mensagens 
emitidas por Murtinho. Muitas escolas não possuíam sequer condições mí-
nimas de funcionamento. 
 A obrigatoriedade do ensino até 1893 ainda não passava de um ar-
tigo disposto na constituição. Murtinho (1893, p. 14) descreveu que nutria 
a esperança de que, nesse mesmo ano, conseguiria executar a determi-
nação expressa pela Constituição, mas enumerou inúmeras dificuldades 
para que isso ocorresse. Entre essas comentou a falta de recursos orça-
mentários necessários. 
 

Mas de outra condição depende também a obrigatoriedade do 
ensino, pois para que as crianças frequentem a escola é indispen-
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sável que se forneçam as que forem indigentes roupas e utenci-
lios, cujas despesas deverão correr por conta do fundo escolar. 
Semelhante fundo ainda está por constituir, sendo que o imposto 
de capitação, que é a principal fonte de receita criada [...] dei-
xou de ser arrecadado até agora, si bem que eu já tenha provi-
denciado sobre a respectiva cobrança (MURTINHO, 1893, p. 13)

 Como fonte de renda para cobrir as despesas, Murtinho (1893) criou 
o fundo escolar. Ele esperava que os benefícios liquidos das loterias do 
estado fossem aplicados na instrução pública, de modo a evitar extraí-los 
do imposto geral, reduzindo consideravelmente os recursos destinados ao 
ensino e alivindo o cofre estadual. Ressalvou, contudo, que esses recursos 
demandariam ainda “não pucos anos”, mas representariam valioso sub-
sidio à instrução pública do estado. Por conseguinte, justificou a demora 
de implantação do ensino público gratuito e obrigatório e a postergou, 
enquanto esperava pelos recursos necessários para custeá-lo. 
 Na mesma mensagem de 1893, Murtinho expôs que não seria possí-
vel elevar as despesas com o professorado para atender o ensino público 
obrigatório, bem como dotá-lo com o material necessário para o funcio-
namento regular das aulas, incluindo as próprias acomodações necessá-
rias.

Visitando as escolas públicas primárias d’esta capital, tive o ensejo 
de verificar que, a excepção de duas que ocupão próprios esta-
doaes com as desejáveis acomodações, todas as mais se acham 
mal instaladas em casas de aluguel, funcionando as aulas em sa-
las insufficentes, e algumas até sem as mais elementares condi-
ções hygiênicas (MURTINHO, 1893, p. 15)

 Para Murtinho (1893) era necessária a construção de edifícios apro-
priados aos “misteres do ensino” consoantes com os debates a respeito 
das questões educacionais, que foram intensificados com a implantação 
da República. Chegou mesmo a elaborar a planta de um prédio esco-
lar, mas isso não significou, todavia, a adoção de propostas condizentes 
com o ensino obrigatório. As justificativas para esse não cumprimento do 
estipulado em lei, a começar pela inexistência de estrutura física, foi jus-
tamente os recursos orçamentários do qual não dispunha. 

Tenho em vista mandar confeccionar na directoria de obras públi-
cas a planta de um prédio com preciosos requisitos para os exer-
cícios escolares, de construção modesta, si bem que elegante, e 
de custo relativamente modico, de que modo em que em cada 
exercício financeiro se possa fazer effectiva edificação de uma ou 
mais casas daquele typo, na medida dos recursos pecuniários que 
fornecer o orçamento (MURTINHO, 1893, p. 15)
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 Decorre da citação acima que uma inovação no ensino seria ne-
cessária. Os espaços destinados às escolas públicas deveriam ser me-
lhorados. A discussão levantada sobre prédios e condições de higiene 
exigia novas configurações para o ensino público e novas construções, 
ainda que modestas, para encetar um novo sistema na instrução pública 
provido pelo orçamento advindo das loterias. Cabe ressaltar, contudo, 
que essa aplicação se devia mais pelo que fora estipulado pela União 
quando distribuiu o recurso: “extrahidas na capital federal durante o ano 
próximo passado, na importância de onze contos de reis mais ou menos, 
e que terei de despender com a instrucção pública, de acordo com o 
compromisso que contrahi perante o ministro da fazenda para poder ob-
ter a isenção do imposto geral” (MURTINHO, 1893, p. 15). 
 Pode-se notar, todavia, que Murtinho (1893) parece pensar ser des-
necessário aplicar o recurso na instrução pública. Ele explicou que devia 
fazê-lo para obter isenção de imposto e completou “que chegaria quasi 
a absorver os mesmos benefícios”. Ele se refere ao ensino que “já era pra-
ticado” e aos baixos índices de conclusão dos alunos detectados desde 
1889, sopesando, portanto, que não seria preciso mais investimentos. 
 Constatamos, todavia, que na mensagem de Murtinho (1893) trans-
pareceu uma tentativa de ocupar, ainda incipiente, uma posição decisó-
ria no campo educacional quando se propôs a encetar um “systema de 
construção” contando com os benefícios da loteria. Nessa decisão en-
contram-se percepções educativas circulantes no período, de um tempo 
e de uma proposta educativa coerente com as concepções modernas 
que a República tencionava instalar.  Nessa possível acepção, Murtinho 
se entrelaçava aos objetivos de elevar valores, de concepções, de ati-
tudes, de modos específicos republicanos e, sobretudo de produção e 
reprodução de organização da vida política, logo, precisava prover no-
vas formas de arrecadações financeiras para manutenção da instrução 
pública mato-grossense. 
 Na mensagem de 1894, quase nada havia sido feito em prol da ins-
trução pública.  Murtinho lembrou que nenhuma alteração havia feito no 
regulamento de 1891 esperando que “a acção o tempo e das luzes da 
experiência a indicação das reformas que se deverão operar em ordem 
a refundir de uma vez a legislação concernente ao ensino oficial” (MUR-
TINHO, 1894, p. 9).
 Na mesma mensagem, alertou “apesar de já se achar na directoria 
de obras públicas a planta para a construção do edifício modelo para 
as escolas públicas n’esta capital não me foi dado mandar realizar uma 
só construção daquelle typo” (MURTINHO, 1894, p. 9). Segundo ele, isso 
se devia às penúrias por quais passava os estado e a impossibilidade de 
arcar com a mão de obra e os recursos necessários à construção. Con-
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tudo, algumas melhorias foram providenciadas. Murtinho (1894) relatou 
que foram providenciados móveis e utensílios para “remediar” as escolas 
tanto na capital quanto algumas no interior.
 Como observamos nessas mensagens apresentadas por Murtinho, 
o próprio governante argumentou que apesar da autorização legislativa 
para implantar as reformas de ensino sugeridas ele não as havia promo-
vido, pois não se considerava habilitado, com os dados que havia dis-
poníveis ou que seus diretores haviam coletado a operar a reforma que 
se fazia necessários. O Regulamento de 1891 que prevalecia, portanto, 
tornou-se inoperante, ineficaz no terreno da instrução pública mato-gros-
sense, mas um novo regulamento só viria a ser instituído no estado mato-
-grossense em 1896. 

A PRECARIEDADE DO ENSINO NO INÍCIO DA REPÚBLICA: MG
 Em Minas Gerais constatamos elevado contingente populacional. 
O recenseamento de 1890 apontou considerável número de districtos e 
parochias. Esses dados não são únicos ou conclusivos, isso por que as difi-
culdades enfrentadas nesse processo de contabilizar municípios, distritos 
e paróquias eram grandes. Desde a falta de sistemas de comunicação 
e transporte, adequados para a captação dos dados, até a veracidade 
dos mapas estatísticos enviados pelos responsáveis de cada localidade 
na ocasião. Apesar disso, porém, alguns números se sobressaem.

Quadro 1: Municípios, distritos e paróquias de Minas em 1890.

Recenseamento de 1890 – Minas Gerais
Número de municípios 117

Número de distritos 744
Número de paróquias 535

Fonte: IBGE: elaborado a partir da sinopse do recenseamento de 1890.²

 A proposta de descentralização advinda da República transformou 
os municípios em federação de distritos. Esses eram reconhecidos como 
pessoa jurídica. Tinham receitas e despesas próprias. Eram administrados 
por um Conselho Distrital eleito pelo povo. O Presidente do Conselho era 
o agente executivo no distrito. Resende em pesquisa sobre a “formação 
da estrutura de dominação em Minas Gerais de 1889 a 1906” evidenciou 
essa realidade.

O município é a reunião de distritos que devem ser representados, 
cada um deles, na câmara municipal pelo menos por um vere-
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ador. A câmara composta de vereadores distritais e municipais 
compete fazer a divisão dos distritos e fixar pra o triênio seguinte o 
número de seus vereadores, bem como o número de membros de 
cada conselho distrital. [...] Além disso cabia às câmaras, respei-
tadas as disposições legais, deliberar sem dependência de apro-
vação de qualquer outro poder sobre: orçamento; instrução pri-
mária e profissional, criando escolas, provendo-as de professores e 
estabelecendo os vencimentos; sobre polícia local; sobre empre-
gos municipais em geral; sobre a ampliação da renda municipal; 
sobre empréstimos; sobre concessão de privilégios no município e 
sobre a divisão distrital (alteração de divisas, supressão ou criação 
de novos distritos). (RESENDE, 1982, p. 84-85).

 A ideia de descentralização pode ser verificada no excerto acima. 
Esse avanço em termos de administração pública, porém, não corres-
pondeu à democratização das ações, pois até o momento o voto era 
vedado aos analfabetos. Outro detalhe foi a autonomia delegada às 
câmaras sobre a instrução pública primária e profissional. Competia à ins-
tituição a criação de escolas e o pagamento de professores, entre outras 
atribuições. O Estado nesse caso ficaria isento de investir na educação. 
As câmaras constantemente declaravam contar com poucos recursos 
financeiros para destinarem à educação. Instaurou-se nesse processo um 
círculo vicioso, no qual a educação era sempre deixada à mercê das 
condições financeiras das instituições políticas. 
 Mesmo com possíveis fragilidades para contabilizar os números exa-
tos de municípios, distritos e paróquias, Minas Gerais despontava como 
um dos Estados mais populosos do Brasil. O elevado contingente popu-
lacional pode ser explicado pelas atividades de mineração nos séculos 
precedentes, um verdadeiro chamariz para imigrantes e migrantes. O re-
censeamento de 1890 apontou para uma população de 3.184.099 ha-
bitantes mineiros entre homens e mulheres. Novamente, visualizamos a 
maior população entre os 21 Estados do Brasil. Esse quadro também ex-
plicitava a posição de Minas no cenário político nacional, mesmo com 
os retrocessos nos direitos sociais descritos por Carvalho (1987) e com o 
declínio da produção cafeeira nos primeiros anos da República. 
 Educar era preciso. Preparar mão de obra para as atividades agrí-
colas corresponderia, em parte, ao acesso à modernidade. Esse preparo 
se deu nas escolas de instrução pública primária rural. Pressupunha-se a 
superação da crise desencadeada com o fim da escravidão, a partir da 
instrução voltada à agricultura. Resende (1982) delineou que alguns dos 
problemas econômicos enfrentados por Minas estiveram relacionados à 
crise da mão de obra que se seguiu à abolição. 
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Forçado pela crise de mão-de-obra, o Governo inaugurou, a par-
tir de 1892, uma política imigratória que se manteve, no período 
compreendido entre 1892 e 1907, voltada para atender os recla-
mos da cafeicultura. Apresentando dados bastante tímidos, se 
comparada à imigração de São Paulo [...] (RESENDE, 1982, p. 28)

 Ao se considerar como verdade que a população de Minas era tão 
elevada em relação aos outros Estados, o número de ex-escravos tam-
bém era. Em termos de produção econômica foi preciso a adoção de 
medidas que aparentemente aumentariam ainda mais tal contingente 
populacional, a exemplo da política de imigração em anos posteriores. 
Para contemplar as expectativas e o projeto de desenvolvimento era 
necessário intensificar, de imediato, a entrada de mão de obra livre em 
substituição e, ao mesmo tempo, estabelecer um ensino capaz de formar 
braços para o trabalho, capaz de atender as demandas do capitalismo3. 
Ainda que o projeto de instrução visasse à preparação dos corpos e das 
mentes para o trabalho nas lavouras e na pecuária, a imigração adota-
da aponta para a existência de dificuldades4 nesse processo de preparar 
mão de obra, de imediato, por meio da instrução. Em termos de produ-
ção econômica, a lavoura foi o setor que despontou em Minas, após a 
queda da exploração de minerais. Na sequência, a pecuária ganhou 
destaque.

Quando a lavoura e a pecuária tornaram-se a base da vida eco-
nômica em Minas, após o declínio da mineração, coube à pecu-
ária o primeiro plano. Essa preponderância manteve-se até me-
ados do século XIX, quando a expansão da cafeicultura inverteu 
a situação. A pecuária passou para segundo plano e a lavoura, 
representada pela cafeicultura, tomou a dianteira e a manteve 
durante a fase final do Império e ainda durante a República Velha 
(RESENDE, 1982, p. 30).

 É possível perceber que a economia agrária de Minas Gerais girava 
em torno da cafeicultura e pecuária. Um episódio interessante sobre as 
finanças ocorreu na transição para a República. De acordo com Resen-
de (1982), a Província deixara ao Estado uma enorme dívida de 10 mil 
contos. Essa dívida acentuou ainda mais as disparidades entre o popu-
lacional e o econômico em Minas Gerais. As câmaras obtiveram hábeis 
justificativas para a falta de investimentos públicos em instrução. 
 Resende (1982) explicitou o conflito entre aqueles que defendiam 
ideias liberais em relação aos ideais tradicionais. A autora analisou depoi-
mentos de parlamentares mineiros e encontrou inferências sobre a vasta 
e dispendiosa expansão do ensino. Esses depoimentos possibilitaram di-
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versos questionamentos. Entre eles a veracidade da expansão do ensino, 
temática que também marcou os discursos dos Presidentes de Minas nas 
Mensagens analisadas.
 Ponderamos que a educação não pudesse consumir elevada fa-
tia dos recursos financeiros. Concordamos que nos fatores políticos havia 
certo centralismo imperial, como apontado por Resende (1982, p, 51); 
“na busca do poder político dentro do Estado, confundiam-se as disputas 
republicanas com os propósitos de assegurar o poder político em fun-
ção dos interesses da cafeicultura.” Política e economia se mesclavam 
nos interesses das elites agrárias. A população sem acesso a parâmetros 
básicos de direitos sociais, a exemplo da escola, via-se duplamente pre-
judicada: por um lado, desfavorecida economicamente; por outro, não 
encontrava acesso à instrução pública primária.
 Mesmo ocorrendo alterações no setor econômico, os quadros de re-
presentações políticas foram preservados. Wirth (1982, p. 308) relatou que 
“não houve crise de autoridade, porque os grupos intermediários emer-
gentes cooperaram e as massas não eram politicamente ativas.” Se a Re-
pública era repleta de limites, a exemplo do restrito acesso das camadas 
populares do meio rural à educação, podemos dizer que as propostas 
foram um dos reflexos do discurso liberal dos próprios republicanos. Ao 
tratar da educação, a República discursivamente se apresentava como 
defensora do mundo moderno e em defesa do ensino elementar público 
e gratuito. 
 

A ideia republicana impregnou-se do discurso em defesa do en-
sino elementar público, gratuito, laico e obrigatório, mas numa 
nova conjuntura. Esse ensino passou a ser colocado como uma 
das vias para a superação do passado tradicional, ‘arcaico’, 
‘atrasado’ e o consequente ingresso no mundo civilizatório e mo-
derno (identificado com o europeu e o norte-americano, isto é, o 
mundo ‘branco’). A escola, em seus diferentes graus, passou por 
várias reformas, a fim de se adequar à nova realidade republica-
na que, por seu turno, apresenta o novo impregnado de alguns 
valores tradicionais (BORGES, 1998, p. 79).

 Ao analisar um discurso sobre a defesa do ensino, Borges relatou 
que o ideário da elite mineira se apoiava na crença de que a educação 
nacional vinculava-se à uma função moralizadora, ou seja, “[...] a mo-
dernização/democratização da sociedade mineira emergiu como uma 
necessidade que dependia da educação básica de nosso ‘povo’ e da 
formação da elite para o governo.” (BORGES, 1998, p. 84) À medida que 
o ensino ganhava a dimensão de civilizatório e moderno, apostava-se na 
ideia de superação de atraso. Nas análises sobre o município e a educa-
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ção no Brasil, Carvalho e Carvalho (2012, p. 44) descreveram que “nas 
décadas finais do século XIX e nas primeiras do século seguinte, a educa-
ção era vista como fonte libertadora [...].” Mesmo diante da pretensão 
de reformar ou organizar o ensino, a concentração do poder econômico 
era endereçada às elites. A formação dos quadros políticos em Minas 
determinou de alguma forma essa continuidade da concentração do 
poder econômico na mão das elites, como enfatizado por Mata-Macha-
do:

Saber como se articulam em Minas os interesses econômicos 
com as práticas políticas tem sido uma preocupação recente 
dos historiadores, economistas e cientistas políticos. Ao contrário 
de São Paulo, onde se percebem claramente os vínculos entre 
a elite econômica e a elite política, desde a Primeira República, 
em Minas a situação é diferente. Ao invés das classes produtoras 
fazerem representar seus interesses econômicos enquanto classe 
política, como em São Paulo, em Minas se deu o inverso: não fo-
ram as elites econômicas, mas, as elites políticas, no governo, que 
buscaram a harmonização dos interesses dos vários segmentos 
das classes produtoras. Através do sistema de planejamento, os 
homens públicos de Minas articularam os potenciais econômicos 
do estado e orientaram o desenvolvimento para direções prees-
tabelecidas (MATA-MACHADO, 1987, p. 103-104).

 Os processos educativos não foram explicitamente mencionados por 
Mata-Machado, verificamos, contudo, que as elites políticas no governo 
pretendiam ter papel preponderante ao promoverem as reformas para a 
educação, mesmo com todas as suas particularidades no jogo político. 
Alterar as estruturas da educação corresponderia a interferir em culturas. 
Viñao Frago (2001) nos seus estudos sobre a cultura escolar na Espanha 
mencionou que “reformas superficiais” sem considerar os cotidianos das 
instituições e de seus agentes escolares estabeleceram mais confrontos 
entre a política dos reformadores e a dos professores. Essa realidade se 
aproximou àquela visualizada em Minas Gerais no período pesquisado. 
O meio rural consecutivamente foi foco de intervenções para acelerar 
os processos de produção de gêneros diversos; no setor da educação as 
medidas foram paliativas, momentâneas e bastante superficiais.
 O Brasil, na época, apresentava muitas distorções econômicas em 
termos regionais. No Nordeste, as oligarquias predominavam. No Sudeste, 
o eixo composto por Minas, São Paulo e Rio de Janeiro gradativamente 
impunha seus ideais com as políticas dos coronéis, como aludido por Nu-
nes (2013). Em Minas também havia significativas diferenças econômicas 
entre muitas cidades o que abria um imenso abismo entre ricos e pobres.
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Na sociedade tradicional, o abismo entre ricos e pobres não se 
tratava de um desafio; servia antes para aumentar e legitimar a 
ordem social. Manter um estilo de vida gentil não era fácil no in-
terior empobrecido, onde o status se revela claramente nos vesti-
dos, posses e acesso à educação [...]. Não é de surpreender que 
a qualidade de vida da cidade pequena refletisse os valores está-
veis e conservadores da sociedade agrária. As pequenas concen-
trações urbanas daquela época estavam voltadas para a zona 
rural que serviam (WIRTH, 1982, p.119-120).

 Nesse quadro no qual a sociedade tradicional legitimava suas ações 
a partir das incompletudes da cidadania. Os republicanos consideravam 
a educação como uma prioridade para revigorar, modernizar Minas Ge-
rais sob o federalismo. Grande parte da população era analfabeta. Desse 
modo se o vetor essencial da modernidade republicana era a instrução 
pública, identificamos dificuldades na sua execução. 

Praticamente dois terços de todos os mineiros com mais de sete 
anos ainda eram analfabetos na época da revolução de 1930. 
Para um estado comprometido com a educação, esses resultados 
eram inadequados e os governadores ressaltavam este aspecto 
em seus relatórios anuais para a legislatura (WIRTH, 1982, p. 142).

 Embora com o federalismo Minas pudesse ter mais autonomia políti-
ca, os investimentos em educação não eram proporcionais aos ganhos. A 
população, predominantemente rural, padecia pela ausência de muitos 
serviços básicos, como por exemplo, inexistência de escolas públicas pri-
márias suficientes. Em momentos de crises havia o corte de despesas com 
a educação, o que levou ao encerramento de muitas escolas, como no 
governo de Silviano Brandão.

A lei n. 41, de 3 de agosto de 1892, positivamente determina o nu-
mero de alumnos que devem ser frequentes em cada escola pri-
maria, rural, districtal e urbana, e manda taxativamente que seja 
suspenso o ensino naquellas em que não se verificar esse numero.

A lei foi cumprida, sendo suspenso o ensino em 338 escolas sem 
frequência; por outro lado, não julguei bom conselho prover ca-
deiras com professores provisorios, que incontestavelmente têm 
sido uma das causas do lastimoso estado em que se acha o ensi-
no primario.

A suspensão do ensino nas escolas sem frequência e o não provi-
mento de algumas cadeiras vagas trouxeram ao tesouro do Esta-
do um allivio de 522:204$000 (MENSAGEM, 1899, p. 44-45).
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 Embora a justificativa externada na Mensagem de Silviano Brandão 
destaque o descumprimento da Lei 41, de 3 de agosto de 1892, notamos 
que a incidências de discursos sobre a falta de recursos financeiros era 
constante nas falas dos Presidentes de Minas Gerais. 
 De Minas para o Brasil! Ao analisarmos a política ao longo do primei-
ro quartel do século XX, constatamos que os interesses dos grupos domi-
nantes giravam em torno da conciliação, ou seja, esses grupos sempre 
entravam em acordo, evitando rupturas para assegurarem o poder. Esse 
era um dos modos de se perpetuarem. Iglésias (1993, p. 207) relatou que 
havia diferenças pequenas, isto é, “como pertencem ao mesmo grupo 
ou classe, são de origem idêntica, perseguem iguais objetivos, não há 
motivos para divergências profundas. Nos primeiros anos da nação livre, 
por exemplo, quase todos são escravistas”. Havia, assim, mais pontos co-
muns do que divergências quando abordamos os grupos dominantes no 
período. A conciliação era palavra frequente na época. 

No período de 1894-1922 o Brasil conheceu várias experiências im-
portantes. O país cresceu, passando de 14,3 milhões de habitan-
tes em 1890 a 17,4 milhões em 1910 e 30,6 milhões em 1920. Minas 
Gerais continuava a ser o estado mais populoso [...]. A economia 
permanecia fundada no café, com grande superioridade sobre 
os demais produtos (IGLÉSIAS, 1993, p. 214).

 De acordo com o excerto de Iglésias, o predomínio econômico do 
setor primário não sofreu alterações, à medida que a densidade demo-
gráfica passou por aceleradas mudanças. O Brasil continuava a ser es-
sencialmente agrícola. Não havia oposição aparente entre o setor agrá-
rio e o nascente setor industrial, ou seja, entre a oligarquia cafeeira e a 
industrial. A política econômica de valorização do café circulava em tor-
no da utilização do capital estrangeiro. Os lucros ficavam concentrados 
nas mãos da burguesia estrangeira conhecida como burguesia agrário-
-exportadora. 
 Na perspectiva de uma educação redentora, de uma educação 
que iluminasse, Souza (1998) esclareceu que a mudança de regime trou-
xe novos ares e liberdades.  A educação também foi portadora desse 
novo projeto para regenerar a nação. 

Vitória das luzes e da razão sobre as trevas e a ignorância. ‘Ali-
cerce das sociedades modernas, garantia de paz, de liberdade, 
da ordem e do progresso social’; elemento de regeneração da 
nação. Instrumento de moralização e civilização do povo. Eis al-
gumas das representações sobre a educação em vigor no Brasil 
no fim do século XIX (SOUZA, 1998, p. 26). 
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 No entanto, o novo regime político-administrativo não alterou as es-
truturas políticas e econômicas. No que se refere à educação, lembra-
mos que o jardim de infância precedeu o regime. Assim, em 1875, surgiu 
o primeiro jardim de infância particular no Brasil, fundado por Menezes 
Vieira no Rio de Janeiro. Apesar de essa escola atender à alta aristocra-
cia da época, Menezes defendia que os jardins de infância deveriam dar 
assistência às crianças negras libertas pela Lei do Ventre Livre e àquelas 
com pouca condição econômica. Já em Kuhlmann (2003) verificamos 
que o jardim-de-infância público foi criado em 1896.

O jardim-de-infância anexo à Escola Normal Caetano de Cam-
pos, construída na cabeceira da praça da República na Capi-
tal de São Paulo, é a primeira instituição pública a ser criada, em 
1896, materializando-se a proposta educacional do Partido Repu-
blicano Paulista (KUHLMANN, 2003, p. 477).

 De acordo com Kuhlmann, o primeiro Jardim de Infância público é 
datado de 1896, na cidade de São Paulo. Em 1899, foi fundado o IPAI-RJ 
(Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Rio de Janeiro), que 
mais tarde abriria filial por todo o território nacional. Nesse mesmo ano foi 
inaugurada uma creche vinculada à fábrica de Tecidos Corcovado no 
RJ. Em cada localidade e em cada contexto surgiu a educação voltada 
para as crianças, ora denominada de Educação Infantil, ora denomina-
da Jardim de Infância, ora Instituto de Proteção e Assistência à Infância 
com a ideia de instruir, de preparar as crianças para a vida adulta. Dessa 
forma houve a difusão de instituições interessadas em educar.

Pode-se falar de ‘educação infantil’ em um sentido bastante am-
plo, envolvendo toda e qualquer forma de educação da criança 
na família, na comunidade, na sociedade e na cultura em que 
viva. Mas há outro significado, mais preciso e limitado, consagra-
do na Constituição Federal de 1988, que se refere à modalidade 
específica das instituições educacionais para a criança peque-
na, de 0 a 6 anos de idade. Essas instituições surgem durante a 
primeira metade do século XIX, em vários países do continente 
europeu, como parte de uma série de iniciativas reguladoras da 
vida social, que envolvem a crescente industrialização e urbaniza-
ção. A grande expansão das relações internacionais, na segunda 
metade do século XIX, proporciona a difusão das instituições de 
educação infantil, que começaram a chegar ao Brasil na década 
de 1870 (KUHLMANN, 2003, p. 469-470).

 Com a República existiram algumas determinações, vindas da pri-
meira constituição do período, a constituição de 1891, que tratou de as-
pectos relacionados à educação. A constituição reafirmou um dos prin-
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cípios presentes no Ato Adicional de 1834, deixando a cargo dos Estados 
a questão da obrigatoriedade e da gratuidade do ensino primário. En-
tretanto, o Estado de Minas Gerais estabeleceu a obrigatoriedade e a 
gratuidade do ensino primário com a Lei 41, de 3 de agosto de 1892. Apa-
rentemente a legislação permitiu a descentralização do ensino. Um dos 
exemplos foi a criação do Conselho Superior que, contudo, não interferia 
significativamente na administração escolar.

A INSTRUÇÃO PÚBLICA NAS MENSAGENS DE PRESIDENTES DE MG
 Parece-nos que a difusão da educação pública primária rural atre-
lou-se aos propósitos de descentralização do ensino e vinculou-se às ati-
vidades para o trabalho dos sujeitos na agricultura. O Presidente Francis-
co Antônio de Salles, em pronunciamento ao Congresso Mineiro, proferiu 
ser necessário suprimir as cadeiras das cidades e vilas pouco populosas, 
além disso, remodelar as disciplinas elementares a ponto de torná-las 
mais educativas, incluindo no programa de ensino, noções de agricultura 
e também de comércio. A escola rural, no depoimento do Presidente, 
não contemplava em seu programa de ensino temas ou noções de agri-
cultura. Podemos deduzir que nela havia diversos problemas, tanto sobre 
o que ensinar quanto como ensinar. Na mesma Mensagem, o Presidente 
pronunciou que o método de ensino deveria ser distribuído conveniente-
mente às matérias.

Supprir cadeiras injustificaveis em cidades e villas pouco populo-
sas, devendo-se contar com inciativa particular auxiliado a acção 
do Estado;

Remodelar as disciplinas elementares, tornando-as mais educati-
vas, incluindo-se no programma noções de agricultura e commer-
cio, assim como o methodo de ensino, distribuindo conveniente-
mente as matérias (MENSAGEM, 1903, p. 31)

 Avultamos que a obrigatoriedade do ensino primário gratuito esta-
belecia entrelaçamentos com um projeto maior, civilizador e, em muitos 
casos, com fortes tendências políticas e econômicas do novo regime re-
publicano. Para Souza (1998), a implementação do ensino primário re-
presentou uma tentativa de ampliar a participação política das cama-
das populares, o que ocorreu porque havia a exigência da alfabetização 
para a participação política, ou exercício do voto. A instrução pública 
primária era parte de um projeto de reafirmação do regime republicano. 
A escola pública era a válvula de escape para a difusão dos valores e 
também sentidos do novo regime. De acordo com Souza (1998, p. 28) era 
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“[...] a escola da República para a República.” Percebemos que a inten-
são de difundir valores e sentimentos também levava a reboque o pro-
jeto de contemplar as escolas do meio urbano com as condições mais 
adequadas para a instrução das crianças. O Brasil dos primeiros anos da 
República e, após a abolição da escravidão, encontrava-se imerso em 
diversos problemas sociais e um deles era a questão do acesso à educa-
ção.

[...] como formar uma nação, como formar a República, como 
moldar com essa população uma ordem que se mostrasse qua-
litativamente diferente do regime deposto? O que se percebia é 
que era necessário mudar profundamente o país, e essa mudan-
ça passava pela instituição que se acreditava, à época, capaz 
de promover segura e positivamente essa transformação: a edu-
cação (GONÇALVES NETO; CARVALHO, 2005, p. 264-265).

 A preocupação com questões voltadas à educação se fez pre-
sente no processo de implantação da República, a partir dos interesses 
das oligarquias. A necessidade de alterar profundamente o país passava 
pela educação. Aqui relembramos o que Souza chama de “[...] projeto 
prometeico de civilização da nação brasileira” (SOUZA, 1998, p. 27). Além 
desse projeto prometeico, a República preocupava-se também com fa-
tores de identidade, ou seja, “Quem somos nós?” Materiais didáticos e 
jornais ao veicularem indagações e preocupações sobre a identidade 
do povo formaram uma rede que intensificava as referências em torno 
dos comportamentos rudes e simples dos sujeitos. Além disso, apontavam 
para as necessidades de uma formação, de uma educação necessária.

Com a República, à medida que se ampliava a preocupação 
com a questão Quem somos nós? Ampliava-se também a exigên-
cia da resposta a uma outra questão: Quem são os outros? As 
respostas formuladas a essas perguntas foram sendo esboçadas 
nos livros didáticos, nos romances e nas crônicas da época, nos 
jornais, nos relatos e nos textos de avaliação do regime republica-
no (NUNES, 2003, p. 373).

 Nunes trouxe importante contribuição com essas duas questões que 
tangenciaram boa parte dos diálogos no campo da educação com o 
advento da República: “Quem somos nós? Quem são os outros?” Outro 
detalhe importante foi que a nascente República e o vasto território bra-
sileiro contribuíram para a existência de diversas histórias e culturas sobre 
os grupos escolares em Minas Gerais. A necessidade de uma educação, 
ou de um projeto de educação, se intensificava na mesma medida em 
que os debates se acirravam.
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CONSIDERAÇÕES 

 Parece-nos que identificar uma dinâmica particular de funciona-
mento da instrução pública no início do período republicano requer 
emergir em uma realidade empírica, que resulta em uma configuração 
possível em um vasto universo de possibilidades. Pensamos, nessa pers-
pectiva de análise, que não há como capturar uma lógica profunda de 
um processo, se não houver imersão nas particularidades do objeto de 
pesquisa. Para alcançar esse intento, contudo, percebemos que preci-
samos avançar no modo de compreensão, de como essa determinada 
realidade social foi construída, pensada, dada a ler nas entrelinhas dos 
regulamentos e decretos que nortearam o ensino público, no período e 
nos estados que agora investigamos.
 Isso posto, vislumbramos uma discussão na qual avaliamos que, se 
o ensino obrigatório foi implantado pela Constituição Federal e estadual 
mato-grossense e mineiras, essa obrigatoriedade não se fez cumprir, de 
modo a atender as necessidades dos distritos e/ou municípios. A União e 
os estados obrigavam os pais a levar os filhos à escola, mas o contrário 
não ocorria: os estados não conseguiam levar instrução até seus cida-
dãos. Prevalecia o modelo de ensino a ser disseminado e a ideia de que 
os sujeitos deveriam atender os preceitos de um mundo em desenvolvi-
mento e, consequentemente, adequar-se aos princípios do homem mo-
derno, um cidadão civilizado.
 Os problemas de uma população que vivia dispersa, basicamente 
no meio rural, que habitava os estados analisados, demandavam que o 
novo regime provesse soluções para inúmeros percalços, que os habitan-
tes não podiam resolver. Perpassava, seja em MT, seja em MG, total falta 
de infraestrutura e precariedade das instituições escolares. Urgia, portan-
to, reformas na instrução pública que trouxessem uma previsão de orça-
mento destinado à educação pelos administradores. 
  Não se tratava, assim, apenas de estipular novos regulamentos e/
ou reformas que pudessem estabelecer uma perspectiva coesa para 
atuar com eficácia na organização da instrução pública, na elaboração 
de currículos, na formação de professores entre outros. Era preciso muito 
mais: aquisição de insumos pedagógicos, livros didáticos, organização 
dos tempos e espaços escolares, criação e manutenção de escolas e, 
sobretudo, a distinção dos tempos e dos fazeres em espaços escolares, 
inseridos na perspectiva do rural e do urbano. Verificamos que a ausên-
cia de políticas públicas formuladas por meio de debates que envolves-
sem estados e municipalidades, corroborou para instaurar o modelo de 
escola com capacidades limitadas, no atendimento aos sujeitos dos mais 
diferentes locais, seja no rural ou urbano. Ausências de iniciativas políticas 
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para discutir e editar leis, em complemento àquelas que vigoravam nos 
estados e União, permitiram-nos perceber, que os presidentes não foram 
capazes de operar as reformas que preconizaram.

NOTAS
1 Corrêa Filho, Virgílio. A República em Mato Grosso. Revista do Instituto 
Histórico do Mato Grosso. Tomos XXIX e XXX.

2 http://www.biblioteca.ibge.gov.br/
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RESUMO
 Sob a missão de propagação de ideias, transmissão de 
cultura e formação de conduta social, a imprensa conquis-
tou um espaço muito importante durante o período imperial 
e republicano. Nela, percebemos um interesse do poder pú-
blico e da sociedade em tratá-la como espaço privilegiado 
e político, capaz de promover as luzes da instrução. Partindo 
desse pressuposto, o artigo acentua uma operação meto-
dológica que se baseia na análise dos Annuários de Minas 
Geraes, periódico que traz um retrospecto da história de 
Minas Gerais e dos principais debates travados no cenário 
mineiro, dentre eles, educação, finanças, literatura, biogra-
phia, estatística, história, indicações, chronologia. Seu uso se 
dá a partir das notícias específicas voltadas para a temáti-
ca da instrução, como também para aquelas que permitem 
apresentar o pertencimento dos sujeitos envolvidos com a 
publicação, as intenções e as estratégias discursivas, além 
dos recursos comparativos utilizados nos anuários para situ-
ar a importância de Minas Gerais no cenário nacional. Vale 
ressaltar que a imprensa foi reconhecida como um dos ve-
ículos indispensáveis nesse movimento de formação moral, 
cívica, higienista, intelectual e para o trabalho. Contudo, 
acredita-se que a nova configuração da história deva ser 
entendida por intermédio da distinção entre evento e sua 
representação, sugerindo a existência de diferenças ou de 
irredutibilidade entre as duas experiências: a que se vive e a 
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que se narra. Tais apontamentos permitem situar nosso olhar em relação 
aos discursos registrados na documentação que se pretende trabalhar 
na investigação aqui proposta. 

Palavras-Chave: Debates educacionais. Imprensa. Annuários de Minas 
Geraes.

ABSTRACT
 On spreading ideas, culture transmission and training of social con-
duct, the press played a very important role within the imperial and republi-
can period. Through the press, one can see the interest of the government 
and society in order to take it as a privileged and political field, which is 
able to promote the lights of education. According to this assumption, this 
article highlights a methodological operation that is based on the analysis 
of  the newspaper Annuários of Minas Geraes, a newspaper that promotes 
such debate, including education, finance, literature, “biography”, statis-
tics, history, indications,”Chronologia”. Its use emerges from the particular 
news focused on education, but also from those related to the member-
ship roles involved with the publication, the intentions and the discursive 
strategies in addition to the comparative resources used in the directories 
to locate the importance Minas Gerais hold on the national scene. It is no-
teworthy that the press was recognized as one of the vehicles indispensa-
ble in this movement of moral, civic, hygienist, intellectual training as well 
as for work. However, it is believed that the new configuration of history is 
to be understood through the distinction between the event and its repre-
sentation, suggesting either the existence of differences or of irreducibility 
between the two forms of experience: one that is brought to life and one 
that is narrated. These notes allow a special regard to the resources recor-
ded through the documentation which is examined in this paper.

Keywords: Educational debates. Press. Annuários of Minas Geraes.

INTRODUÇÃO

Celebremos a Pátria com todas as energias que a constituem, 
com todos os característicos que a individualisam e assignalam: 
as origens, a língua, a religião, a poesia, a historia, a política, a ge-
ographia, o solo, a paizagem, os temperamentos, as paixões, as 
tradições, os mithos e as lendas (ORTIGÃO, 1906).
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Com as palavras acima, o Annuário de Minas Geraes do ano de 
1906 abre suas páginas. O “queridíssimo” Dr. Nelson de Senna¹, ad-
vogado, homem de letras e fundador da publicação, inicia um pe-

queno texto explicativo apresentando suas intenções, ainda que outras 
“possíveis verdades” e interesses permanecessem velados. Afinal, do que 
tratava o anuário? De acordo com Senna (1906), retratava “ao vivo a 
Terra Mineira, na sua gente, no seu labor, nos seus costumes, na sua opu-
lencia, no seu progredir”. E seguia explicando que, caso o periódico fosse 
bem aceito e amparado, outros volumes viriam nos próximos anos. O fun-
dador do periódico encerrou a apresentação convocando a contribui-
ção de outros escritores, políticos, intelectuais, afirmando que:

 [...] o que falta ao seu organisador em competência, lhe é sobejo 
em dedicação e amor por esta querida terra de Minas Geraes. 
Que todos os espíritos cultos e de boa vontade tragam elementos 
de vida, d’ora avante, ao Annuario de Minas Geraes (ANNUÁRIO 
DE MINAS GERAES, 1906, p.06).

 As folhas introdutórias do anuário também trouxeram reproduções 
de notícias de outros jornais com saudações e notícias sobre a publica-
ção do periódico. Em uma delas, a notícia intitulada “Juizo de Imprensa” 
enalteceu o caráter do fundador e a qualidade do anuário, além de listar 
algumas temáticas discutidas no mesmo. Dentre elas, chamou a atenção 
para os artigos que refletiam sobre a lavoura, o comércio, a indústria, a 
literatura, as artes, etc, dedicando parte do periódico, também às lendas 
e aos fatos mineiros, iniciativa alcançada por todos os “intellectuaes do 
Estado” (JORNAL DA CRUZADA APUD ANNUÁRIO DE MINAS GERAES, 1906, 
p.11).
 Outro jornal que noticiou o lançamento do periódico anual foi o ór-
gão oficial do Estado, o jornal Minas Geraes. O periódico trouxe em sua 
matéria a apresentação do anuário, mas também convocou a colabo-
ração dos “homens de letras para pensarem juntos o progresso intellec-
tual e material do Estado” (MINAS GERAES APUD ANNUÁRIO DE MINAS 
GERAES, 1906, p.13).
 Feitas as apresentações necessárias, o Annuário de Minas Geraes 
inicia suas discussões a partir de um calendário intitulado Chronologia de 
Minas Geraes, no qual enumera datas desde o ano de 1492 até chegar 
ao ano de sua publicação. Alguns eventos são interessantes de se desta-
car, como a “creação” das primeiras “Villás Mineiras por D. Braz Balthazar 
da Silveira” em 1711; a “fundação da lª cidade mineira, em Mariána (an-
tiga Villa do Carmo)” em 1743; a “creação da 1ª imprensa em Minas Villa 
Rica, Padre Viegas de Menezes” em 1807; o “apparecimento do 1º jornal, 
em Minas (Abelha do Itarolomy, Villa Rica)” em 1824; a “installação da lª 
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Assembléa Legislativa da Provincia de Minas” em 1835; a “creaçao do 1° 
Instituto oficial de humanidades (o Lyceu Mineiro) e da lª escola superior 
(a Escola de Pharmacia), ambos em Ouro Preto” em 1839; a inauguração 
da “Escola de Minas (nosso 1° instituto de engenharia), em Ouro Preto” 
em 1876; a “creação do Gymnasio Mineiro pelo Governador Bias Fortes” 
em 1890; a “inauguração em Bello Horizonte do 1° Congresso Agrícola 
Commercial e Industrial no Estado” em 1903, dentre outros.
 Mas, o que se sugere toda essa vastidão de informações e um forma-
to de impresso prolixo? Com Roger Chartier, observa-se que, nos marcos 
da historiografia da leitura, o texto foi sempre pensado como se ele exis-
tisse em si mesmo. Necessário, todavia, advoga o historiador, considerar 
as rupturas, os modos segundo os quais ele se altera, tendo em conta os 
dispositivos da sua inscrição ou comunicação. Ou seja, a materialidade 
do texto está sempre relacionada com os suportes fornecidos para sua 
leitura conduzindo, por assim dizer, o sentido e a interpretação que dele 
se espera. Dessa forma, “os impressos, são sempre o resultado de múlti-
plas operações que supõem decisões, técnicas e competências muito di-
versas” (CHARTIER, 2010, p.21). No caso do Annuário de Minas Geraes, seu 
formato extenso, permite pensar em uma tentativa de se veicular muita 
informação, porém, segundo o horizonte de pouca problematização por 
parte do leitor, dimensão para a qual a análise do discurso presente no 
impresso sinaliza. Comungando, ainda, do pensamento de Chartier, no-
ta-se que “há uma redução no sentido do texto ao funcionamento auto-
mático e impessoal da linguagem” (IDEM, 2002, p.255).
 Após explicar “fervorosamente” a composição da administração 
política de Minas Gerais, incluindo presidente e vice, secretários; a organi-
zação do Estado; as autoridades federais; o periódico composto por 524 
páginas segue seu percurso esquadrinhado pelas mais variadas colunas e 
notícias. É possível verificar o papel político que a publicação assume em 
consonância com a posição dos autores Marco Morel e Mariana Barros, 
ao assinalarem que “a imprensa participou significativamente da consti-
tuição e ampliação da esfera pública” (MOREL E BARROS, 2003, p.18).
 Em suas últimas páginas, constam duas listagens importantes. São 
elas: o índice com a titulação das matérias e uma lista com o nome de 
todos os autores que contribuíram com trabalhos para o primeiro volume 
do anuário.  Em prosseguimento ao nome dos autores, nota-se o modo 
como os mesmos são tratados, nomeados e prestigiados na sociedade. 
Um parêntesis na frente de seus nomes enquadra esses sujeitos como dou-
tores, dona, padre, papa, professor ou, simplesmente, nenhuma menção. 
Ao lado disso, observam-se alguns possíveis pseudônimos: “mineiro curio-
so”, “curioso 176”, “F.L”, “A.S”, etc.. A presença de professores – ainda 
que com pouca distinção - foi observada também a partir da leitura da 
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lista. Contudo, indaga-se: qual a relevância dada à educação? Que es-
paço ela teve nas notícias publicadas nesse anuário? Ainda que o tema 
não apareça como “carro-chefe” anunciado na capa do livro anual, a 
questão é vista e apontada como essencial para a sociedade.
 Na matéria intitulada Escrínio de pensamento nota-se, em particular, 
uma discussão ponderada pela dicotomia entre o bem e o mal. Dentre 
seus dizeres, destaca-se a análise, ressaltando-se que “quando a esco-
lha é entre o mal e o bem, se ha de escolher o bem e deixar o mal; mas 
quando é entre o bom e o melhor, se ha de escolher o melhor e deixar o 
bom” (ANNUÁRIO DE MINAS GERAES, 1906, p.423). Com base nessa argu-
mentação, a educação consistiria no melhor, sendo fundamental para 
se “eliminar” os vícios e as deformações sociais. Para o autor da matéria  
“a educação enfraquece a inclinação para o mal e fortifica a inclinação 
para o bem”. 
 Nessa linha de consideração, Manoel Bonfim, diretor do Pedagogium 
em períodos relevantes da instituição, definiria de maneira contundente 
a importância da instrução nas décadas iniciais do período republicano. 
Segundo seus cálculos, fazia-se necessário convocar uma cruzada entre 
os governantes e os educadores, visto que mais 90% da população era 
constituída de analfabetos. Este é o tom que prevalece em seu discurso 
como paraninfo das professoras da Escola Normal em 1902:

Minhas senhoras, Snr. Presidente da República. Meus senhores. Mi-
nhas jovens colegas.
Não há progresso na ignorância, na economia social da nossa 
época, país de analfabetismo quer dizer: país de miséria e pobre-
za, de despotismo e degradação. Percorra-se a carta do mun-
do atual, e achar-se-á uma relação constante e absoluta entre 
a difusão do ensino e o progresso social e econômico. Vereis ain-
da: que a generalização da instrução, a prática da ciência, pre-
cedem sempre a grandeza e a prosperidade (ESCOLA NORMAL, 
1904, p.59-60).

 A instrução pública foi também pauta do impresso aqui destacado. 
Em uma de suas colunas, são expostos dados quantitativos sobre a ins-
trução primária, secundária e superior, orçamentos, como também são 
apresentados dados acerca da administração pública, enaltecendo a 
prosperidade do ensino em Minas Gerais, além de se comparar essa rea-
lidade com outras experiências do país.

Tendo sido de 16.948.032$590 a receita arrecadada pelo Estado, 
em 1904 (ultimo exercício financeiro definitivamente liquidado), e 
de 15.833.182$954 a despesa de todos os serviços custeados pelo 
Estado, naquelle período, só a verba despendida com a Instruc-
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çao Publica dos 3 grãos (primaria, secundaria e superior) subio no 
orçamento a mais de 2 mil contos de reis. Por esses dados se vê 
a prosperidade do ensino em Minas. Estado com o qual só com-
petem os seus co-irmãos brasileiros de S. Paulo, Rio Grande do Sul, 
Bahia, Pernambuco e Pará, na organisação do ensino publico, em 
seus diversos ramos (ANNUÁRIO DE MINAS GERAES, 1906, p.68).

 Acredita-se que a comparação seja um produto de uma história e 
de uma sociedade. Conforme o estudo de Ferreira (2008) pode-se en-
tender o surgimento da Educação Comparada em um contexto históri-
co em que a expansão escolar e a afirmação da ciência se constituíam 
como pilares fundamentais do progresso, exatamente, para poder con-
tribuir para a elaboração de reformas educativas mais fundamentadas. 

A leitura dos aspectos comuns e das diferenças relativas a uma 
problemática fornece informações mais interessantes que as resul-
tantes de uma leitura dessa mesma problemática num só contex-
to. A comparação em educação gera uma dinâmica de raciocí-
nio que obriga a identificar semelhanças e diferenças entre dois 
ou mais fatos, fenômenos ou processos educativos e a interpretá-
-las levando em consideração a relação destes com o contexto 
social, político, econômico, cultural, etc. a que pertencem. Daí a 
necessidade de outros dados, da compreensão de outros discur-
sos (FERREIRA, 2008, p.125).

 Segundo essa perspectiva, entende-se ser necessário constituir his-
tórias comuns e utilizá-las como instrumentos de visibilidade. No entanto, 
o anuário não se limitou aos pontos destacados acima. Para legitimar a 
“prosperidade do ensino”, a matéria divulga uma relação dos números 
de escolas em funcionamento. Dentre elas, são destacadas as escolas 
de nível secundário e superior, cabendo à instrução primária uma rela-
ção numérica das escolas mantidas pelo governo.

Ha no Estado de Minas uma Faculdade de Direito (sciencias jurí-
dicas e sociaes, em Bello Horizonte); uma Escola Superior de Phar-
macia, Obstetrícia e Odontologia, (desde 1835, em Ouro Preto); 
uma afamada Escola de Engenharia Civil e de Minas (desde 1876, 
em Ouro Preto); uma Academia de Commercio e Artes (Juiz de 
Fora,dirigida por congregados hollandezes); vários Gymnasios de 
letras e sciencias em (Bello Horizonte, Barbacena, Ouro Preto, Juiz 
de Fora, Pouso Alegre, Caraça, Cachoeira do Campo, Diaman-
tina, Sao João del Rey, Uberaba); muitos collégios e lyceos para 
os dois sexos, em varias localidades, Escolas Normaes mantidas 
polo Estado e pelas municipalidades (em Arassuahy, Campanha, 
Diamantina, Juiz de Fora, Ouro Preto, Barbacena, Sabará, Montes 
Claros, Paracatú, Uberaba, Serro, Ponte Nova, Mariana,Varginha, 
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Três Pontas, Minas Novas, São Domingos do Prata, São João del-
-Rey); quatro Seminários Theologicos, para eclesiasticos (em Dia-
mantina, Mariana, Pouso Alegre e Uberaba); Existem 1.492 escolas 
primarias mantidas pelo Governo do Estado, alguns institutos de 
artes e lyceos de officios, sendo a instrucção primaria obrigatória e 
mantida não só pelos cofres do Estado, como pelas municipalida-
des e por particulares (ANNUÁRIO DE MINAS GERAES, 1906, p.69).

 Nota-se, portanto, a tentativa por parte do anuário de evidenciar 
as benfeitorias do Estado e de apresentar dados positivos acerca das 
políticas públicas implementadas pelo governo. Possivelmente, a consta-
tação feita tem a ver com as relações estabelecidas entre o fundador do 
anuário e seus colaboradores. Outro ponto que merece ser ressaltado diz 
respeito à função exercida pelo impresso. Não são apresentadas críticas 
ou noticiados problemas relacionados à administração pública e política 
de Minas Gerais, o que legitima o argumento apontado neste estudo de 
que a publicação assumia um caráter divulgador dos acontecimentos 
políticos, não exercendo uma função crítica ou reflexiva sobre as deman-
das do estado mineiro. Infere-se, pois, que um dos papéis exercidos pelos 
anuários tenha sido estabelecer ideias acerca do governo vigente. Ou 
melhor, formar uma opinião social sobre a imagem desses agentes esta-
tais e da política mineira, bem como sobre a disseminação de um mode-
lo educacional. Logo, o jornal contribuiria na construção desse ideário. 
 Benedict Anderson (2008) analisou o impacto da imprensa na alte-
ração das percepções mentais, e, ainda, constatou que, ao ser lida simul-
taneamente por várias pessoas, a imprensa periódica criava um vínculo 
imaginativo, permitindo que as pessoas se relacionassem de uma forma 
nova. O autor acrescentou duas questões trazidas pelos periódicos: a ho-
mogeneidade e a formação de uma nova consciência, e, ainda, a apro-
ximação dos “companheiros de leitura” com a “base imaginada” suge-
rida pelos articulistas da imprensa através de suas “letras” (ANDERSON, 
2008, p.119). Nessa linha de consideração, infere-se o uso do periódico a 
partir de uma tentativa estratégica de (con) formação de um projeto de 
sociedade.
 Ademais, se for concentrada a atenção nos colaboradores que es-
creveram matérias para o anuário, será possível encontrar nomes de im-
portantes políticos, sujeitos inseridos das esferas institucionais, assim como 
inúmeros representantes da elite mineira. É o caso de Belmiro Braga, Hei-
tor Guimarães, Marquês de Sapucahy, Conde de Affonso Celso, Diogo 
de Vasconcellos. Aqueles que estudam a história mineira, provavelmen-
te, se depararam com o nome de algumas dessas personalidades em 
livros didáticos, em placas de ruas e até mesmo em nomes de cidades de 
Minas Gerais. Ressalta-se que uma figura do discurso construída à luz das 
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impressões, da imaginação, do ponto de vista de um indivíduo, na ence-
nação narrativa, ganha vida (RICOUER, 1997, p.423), sugerindo que tan-
to prestígio, tantos colaboradores, tantos enaltecimentos podem sinalizar 
indícios da representação positiva que o anuário pretendia estabelecer 
para si, isto é, autoconsagrar-se.
 Os Annuários de Minas Gerais não tiveram publicação constante e 
regular. Os seus primeiro e segundo volumes se deram nos anos 1906³ e 
1907, enquanto o terceiro só foi publicado em 1909. Conforme os dados 
levantados, o quarto número teve sua edição em 19114 e o quinto em 
19135. Não foram localizados os 2º e o 3º volumes. Diferentemente dos 
demais, eles não se encontram na Fundação Biblioteca Nacional.
 Destarte, a análise prossegue para o 4º volume, o Annuário Estatísti-
co illustrado do Estado de Minas Geraes. Do primeiro para o quarto livro, 
nota-se, de antemão, uma mudança em seu título, embora o teor das 
publicações se mantivesse voltado ao enaltecimento do governo minei-
ro.
 Em nota inicial nas primeiras páginas do livro, há uma apresentação 
do fundador Nelson de Senna, na qual ele clama pelo espírito patriótico, 
ressalta a grandiosidade da terra mineira, assinala o dever de respeitar 
os magistrados e proteger os fracos através da educação, clamando o 
apoio de outros “homens de bem” para auxiliar na escrita da história de 
Minas Gerais.

Amemos nossa terra, com o mesmo intenso affecto que Péricles 
(segundo Thucydides) amava a Athenas, porque esta cidade que-
ria que todos os cidadãos fossem eguaes perante a lei e dava aos 
homens a liberdade e lhes abria o caminho das honras; e manti-
nha alto o principio sereno da Ordem e da Justiça, assegurando 
o principio da autoridade dos magistrados, protegendo os fracos 
e dando ao povo ensinamentos que educavam a alma e fortale-
ciam o caracter. Sob o amparo tutelar destes princípios é que te 
queremos ver, na vanguarda das nações, ó Pátria Brasileira, de 
que a terra de Minas Geraes é uma das grandes fracções compo-
nentes! (ANNUÁRIO ESTATÍSTICO ILLUSTRADO DO ESTADO DE MINAS 
GERAES, 1911, p.05) .

 O periódico retoma a coluna chamada Chronologia de Minas Ge-
raes. Porém, desta vez, dedicam-se 23 páginas para a apresentação dos 
principais fatos ocorridos, trazendo informações anuais do ano de 1440 
até 1910. No ano de 1906, a coluna trouxe 59 notícias distribuídas em 3 
páginas, enquanto em 1911 as 23 páginas trazem 420 fatos apresentados 
pelo impresso, o que aponta e fornece pistas acerca de um possível au-
mento de circulação e divulgação do anuário. Provavelmente, o grande 
aumento de informações está relacionado com um incremento de cola-
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boradores que passaram a escrever na publicação. Em 1906 eram 74 co-
laboradores enquanto em 1911 apontavam-se os nomes de 98 personali-
dades envolvidas nas publicações. Dentre alguns dos fatos relacionados, 
encontram-se o “lº recenseamento colonial em Minas Geraes acusando 
uma População de 25.666 habitantes” em 1752; “fundação da 1ª escola 
de estudos secundários na capitania” em 1774; “impressão do 1º livro em 
Minas (em Villa Rica, pelo Padre Viegas de Menezes), no gov. do Viscon-
de de Condeixa, Dom Pedro de Atahyde” em 1807; a “primeira tentativa 
para se fundar uma Academia Medico-Cirurgica, em Ouro Preto, e da 
instituição dos correios municipaes”, em 1830; a lei que “creou (n.175), no 
Jardim Botânico de Ouro Preto, uma Escola Normal de agricultura para 
alumnos práticos de toda a província de Minas” em 1840; o ultimo censo 
da população servil (31l.661 êscravos), na prov. de Minas” em 1883.
 Posterior à cronologia, uma novidade aparece no anuário. Diferen-
te do primeiro volume, o livro de 1911 dedica 25 de suas 507 páginas a 
matérias sobre a Igreja Católica. O que estava acontecendo em Minas 
Gerais e na política mineira para que um trabalho encomendado pelo 
estado trouxesse tantas contribuições religiosas? Nas páginas menciona-
das, há informação sobre o Episcopado da Província Eclesiástica de MG, 
registram-se informações biográficas sobre o bispado, notícias sobre semi-
nários religiosos, nomes e cargos das autoridades eclesiásticas, informa-
ções sobre as dioceses e sobre o corpo docente das escolas religiosas, 
etc.
 O que essa novidade pode representar? O que se pode inferir a par-
tir dessa presença religiosa na publicação? Inicialmente, causa curiosida-
de o fato novo ali tematizado, já que o primeiro volume não trazia essa 
participação. No entanto, não é de se estranhar essa aproximação. A 
força e a influência da Igreja Católica são bastante destacadas na histo-
riografia sobre as terras mineiras nos séculos passados. Portanto, qualquer 
aproximação pode ser indício de uma tentativa política de fortalecer a 
divulgação do livro, assim como de ampliar a circulação e, até mesmo, 
de ampliar o público leitor. Se for observado o nome e a titulação dos co-
laboradores, é possível identificar no anuário de 1911 uma maior partici-
pação de padres, bispos, arcebispos, cônegos, se comparado ao livro de 
1906, que contou somente com a participação de 2 padres. Outra possi-
bilidade de análise: inferir que tais matérias e tais participações religiosas 
podem agregar valor moral ao impresso e contribuir na própria imagem 
do anuário, podendo torná-lo mais respeitável e aceito pela sociedade, 
como instrumento de transmissão da ordem, valores, moral e conduta.
 Segue-se o olhar comparativo para os demais volumes dos anuários. 
Assim como ocorrido anteriormente, a publicação de 1911 traz dados 
sobre a política daquele presente, como também apresenta o governo 
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e as autoridades de Minas Gerais. Ademais, debruça-se sobre a adminis-
tração política, enaltecendo sua segurança e capacidade de gestão.
 De modo geral, observa-se que, dentre as matérias focalizadas, a 
educação ganhou destaque nas páginas do anuário. Para se falar da 
instrução pública no Brasil, utilizaram-se estatísticas e dados que, muitas 
vezes, diferem de outros discursos observados sobre a realidade educa-
cional brasileira e em vários estados do país. Como exemplo dessa discre-
pância, indica-se a notícia publicada no jornal Correio de Minas, assina-
da por um colaborador, sob o pseudônimo Joliso, que inseria o discurso 
de atraso brasileiro, assim como do estado mineiro, ainda que “o Brasil 
t[ivesse] sido um dos primeiros países a adotar a lei da obrigatoriedade e 
Minas, a primeira província nacional. A instrucção, quase na totalidade 
de seus estados, póde se dizer: é nulla” (CORREIO DE MINAS, 08/11/1906, 
p.01). Em realidade, era recorrente observar nos jornais da época discur-
sos que relatassem o atraso da educação nacional. 
 No entanto, o anuário recorre a dados estatísticos que demonstram 
outra realidade. Segundo a publicação, a instrução pública está adian-
tada no país e, a partir do estudo de elementos reunidos em minuciosa 
estatística, chegou- se a apurar que, em 1907, a matrícula e frequência 
nas escolas de ensino primário, públicas e particulares, alcançaram, res-
pectivamente, 565.922 e 391.188 alunos, assim distribuídos:

QUADRO 1 - Matrículas e frequência no ano de 1907 e 
todo território nacional:

Estados Matrículas Frequência
Minas Gerais 119.613 66.332
São Paulo 82.089 61.066
Rio Grande do Sul 67.370 50.809
Rio de Janeiro (Distrito Federal) 57.271 36.106
Bahia 47.288 32.135
Rio de Janeiro (Estado) 24.773 16.075
Pernambuco 21.139 15.104
Pará 18.870 17.093
Ceará 16.267 12.982
Santa Catarina 14.159 10.535
Paraná 13.566 10.640
Alagoas 13.566 10.959
Maranhão 11.941 8.231
Paraíba 9.870 6.852
Sergipe 8.839 5.797
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Piauí 7.754 6.030
Rio Grande do Norte 7.601 6.547
Espírito Santo 6.359 4.674
Goiás 6.134 4.149
Amazonas 5.476 4.495
Mato Grosso 5.288 4.677

Fonte: Annuário Estatístico illustrado do Estado de Minas Geraes, 1911, p. 142.

 Estes algarismos se referem ao conjunto de 11.147 escolas, das quais 
7.089 pertencem aos estados, 1.815 são municipais e 2.243 são particula-
res em todo o território nacional (ANNUÁRIO ILUSTRADO DO ESTADO DE 
MINAS GERAES, 1911, p.142).
 Seguindo as informações constadas no anuário, verificam-se dados 
estatísticos sobre a instrução primária em Minas Gerais referentes ao ano 
de 1910. No resumo da matrícula dos alunos nos grupos e escolas isola-
das do Estado no ano de 1910, segundo os dados existentes e encon-
trados na Secretaria do Interior, constavam 114.621 alunos matriculados. 
Constavam também 13.167 e 7.063 matriculados nas escolas municipais e 
particulares, consecutivamente, perfazendo o número de 134.851 alunos 
matriculados nas escolas primárias de Minas Gerais.
 Em acréscimo, uma nova comparação é traçada nas páginas do 
periódico. Refere-se, dessa vez, à frequência dos alunos nas escolas bra-
sileiras e nas escolas de outros países. A título de exemplo, apresentam-se 
porcentagens que ilustram o argumento de que bastam medidas capa-
zes de viabilizar a frequência nas escolas, de modo a solucionar as defici-
ências relacionadas à instrução pública.
 O jornal Correio de Minas do ano de 1906 já relacionava o problema 
da “infrequência” com a “frouxidão” do controle da política educacional 
relativa à obrigatoriedade do ensino. As notícias analisadas indicavam, 
sobretudo, a obrigatoriedade como uma prática posta pelos países “mais 
adeantados do mundo” para se obter “a máxima vantagem do funcio-
namento de suas escolas primárias” (CORREIO DE MINAS, 08/11/1906: 01). 
Referindo-se à França, Jules Simon afirmava que naquele país, quando 
ainda não se havia adotado a obrigatoriedade escolar, “884.087 meninos 
não [iam] a escola”, alegando não ser por falta de escola que se deixa-
va de aprender. Mr. Randall, superintendente do ensino em Nova Iorque, 
exclamava, antes de ter sido adotada a obrigatoriedade, na grande Re-
pública da América do Norte, não ser possível fechar os olhos à evidên-
cia de que não havia menos de 100.000 meninos que não iam à escola 
ou cujos meios de instrução achavam-se encerrados dentro de estreitos 
limites. Cousin, no famoso relatório sobre o ensino público da Rússia, dizia 
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não conhecer país algum onde florescia a instrução popular, sem ser por 
meio da instrução obrigatória. Mr. De Laveleye, em sua obra L’Instruction 
du Peuple, escreveu que, na Europa, os países que conseguiam levar a 
instrução a todas as classes sociais consistiam nos que tinham instituído a 
obrigatoriedade escolar (CORREIO DE MINAS, idem, p.01).
 Retomando os dados apresentados no anuário, os Estados Unidos 
da América são representados como o país com a maior taxa de frequ-
ência escolar, atingindo 21,20 % de sua população. Outros países que 
se destacam pela porcentagem positiva são Canadá (21,18%), Austrália 
(20,29%), Suíssa (20,09%), França (14%), entre outros. Se for estimulada a 
comparação com países da América do Sul, será possível verificar que 
a Argentina (9,40%), o Equador (6,40%), o Uruguai (5,60%) também apre-
sentam porcentagens superior ao Brasil, já que o nosso país exibe 2,20% 
de frequência escolar de sua população, atingindo resultados superiores 
somente aos da Bolívia e do Peru (ANNUÁRIO ILUSTRADO DO ESTADO DE 
MINAS GERAES, 1911, p.145). Após os dados, seguem-se os votos:

Quer isto dizer que, em 1.000 brasileiros, menos de 3 frequentam 
a escola primária! Urge que os Governos da União e dos Estados 
acudam a este pavoroso mal, e emprehendam ardente e conti-
nua campanha contra o analphabetismo em nossa cara Pátria 
(IDEM, 1911, p.145).

 Mesmo com o problema da frequência escolar no caso brasileiro, 
ainda assim o impresso insiste em dizer que o caso de Minas Gerais é bas-
tante superior a outras realidades, comparando-a somente a São Paulo, 
que, também, segundo o anuário, progride e cuida de resolver os défi-
cits expostos nas estatísticas. A fim de apresentar a “realidade culta da 
população mineira”, o periódico cuida de informar a estatística escolar 
de alguns municípios de Minas Gerais. Para esse feito, são apresentados, 
melhor dizendo “escolhidos”, dados sobre quatro municípios: Uberaba, 
Musambinho, Belo Horizonte e Juiz de Fora. 

A população do municipio de Uberaba attinge, actualmente, a 
33 habitantes. Dos 26.342 adultos, 17.841 são analphabetos. A por-
centagem é por tanto, de 69.38%, que em relação aos 70%  e 
tantos dos Estados de Minas Geraes e S. Paulo, é lisongeira para o 
municipio. Em 1908, attingio a 1.850 a freqüência escolar naquella 
cidade. A proporção passou de 15 % a 21 %. Ora, num paiz onde 
a média da freqüência escolar não chega a 3% (exactamente 
2,20%) o caso de Uberaba deve nos encher de animo o contenta-
mento. Essa proporção de 21 % é pouco inferior á das melhores ci-
dades americanas e ao próprio conjunto dos Estados Unidos, que 
é hoje de 22%. 
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Musambinho, cidade cuja população não excede muito dos 2.000 
habitantes possue nas cinco escolas publicas, no Collegio N. S. da 
Conceição, na Escola Normal e lyceo Municipal, para mais de 550 
alumnos, o que eleva a porcentagem a 26,5%, admirável numa 
cidade pequena do interior. 
Bello Horizonte, com uma população de 35.000 sua habitantes, 
tem 10 % da população cursando escolas. Ha cerca de três mil e 
quinhentos jovens dos 2 sexos, matriculados nos 4 Grupos Escola-
res, nas 12 cadeiras suburbanas e coloniaes, no Externato do Gym-
nasio Mineiro, nos Colégios Santa Maria, Sao Clemente, Servas do 
Espirito Santo, Cassão, Isabella Hendrix, Dom Viçoso, Benjamim 
Dias, São Geraldo, na Faculdade de Direito, Escola de Odontolo-
gia, Instituto João Pinheiro, etc, dentro do districto da Capital de 
Minas Geraes.
Na cidade de Juiz de Fora, em julho de 1908, estavam matricula-
dos no Collegio Stella Matutina (da Congreg. das Servas do Esp. 
Santo) dirig.pela Irmã Walburgis Schmilz, 60 alumnas ; no Collegio 
Mineiro (dirig por miss L. A. Shallcr), 80 alumnas ; no Collegio SantAn-
na (dirig. pela prof. Alvina de Araújo Alves;, 91 alumnas ; no Colle-
gio N. Sra. do Carmo (dirig. por D. Joanna B. Goulart), 61 alumnas; 
no Collegio Conceição Apparecida ( dirig. pela prof. Joséphina C. 
Rosa) 20 alumnos ; no Collegio Malta dirig. por d. Carlota Malta) 
50 alumnas ; no Collegio Santa Cruz (dirig. pelo prof. Raymundo 
Tavares e fund. a 11 Jan. 908), 26 alumnos ; na Escola Normal livre 
(dirig. pelos drs. Astolpho Pinlo e Cornelio Goulart), 29 alumnas, no 
Externato Sr. Da Conceição (dirig. por d. Maria Masson), 25 alum-
nas,  no Externato  Bicalho (dirig. por d. Áurea Bicalho), 24 alumnos 
; Sra. da Apparecida (dirig. pelos prof. Altina Bastos e Carmen de 
Barros, 40 alumnos ; na Escola do Culto Evangélico (prof. d. Orai-
da Mendes e pastor J. Zinck), 19 alumnos ; no Externato do prof. 
F. Mendes Ribeiro, 15 aumnos ; nas Escolas Parochiaes de Santa 
Catharina, 145 alumnos, de Sao Geraldo 6o e da Tapera, 40 alum-
nos (todos do Curato da Gloria) ; na Escola Mixta do Estado (prof. 
Cândida Freitas Meirelles) 74 alumnos ; na Escola Municipal Quinze 
de Novembro (prof. Carolina Kascher) 15 alumnos ; na escola Ita-
liana Umberto 1º (prof. Theresa Brevigliére) 60 alumnos ; na Escola 
Mista do Culto Catholico (prof. Alcides Guimarães e Sophia Weiss), 
46 alumnos ; nas Escolas particulares do prof. Alfredo Teixeira, 18 
alu mnos, da prof. Noemia Oliveira, 6, e da prof. Maria José Gama, 
12 alumnos. Actualmente, com os 3 Grupos Escolares da cid. (2 
urbanos, na rua Direita e 1 suburbano, em Mariano Procopio), a 
população escolar de Juiz de Fora, freqüente às escolas, é muito 
maior, estando muito acrescida a freqüência dos cursos superiores 
alli existentes, no Instituto Grambery e Academia de Commercio 
(ANNUÁRIO ILUSTRADO DO ESTADO DE MINAS GERAES, 1911, p.145-
146).
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 Após essa longa explanação de “sucesso” relativa ao aparelho es-
colar mineiro, o autor da matéria, Nelson de Senna, assinala a importân-
cia da primeira Lei de Minas sobre a instrução pública em 1835, a lei n.13. 
Comungando com as opiniões encontradas no jornal Correio de Minas 
no ano de 1906 e, apoiado na opinião publicada pelo professor primário, 
Sr. Francisco do Nascimento, em março de 1907, o articulista também 
atribui a obrigatoriedade do ensino às conquistas alcançadas pelo siste-
ma escolar no estado. Para ele, 

em nosso Estado, o legislador sabiamente decretou que serão 
adoptadas medidas adequadas e eficazes para que a instrucção 
primaria se torne realmente obrigatória, determinando-se a eda-
de escolar e as isenções legaes. Agora, o que cumpre esperar-se 
da actual administração é que a lei seja regulamentada nessa 
parte, estabelecendo-se penas e processos especiaes para a sua 
execução (IDEM, 1911, p.147). 

 No entanto, o autor e fundador do anuário faz uma ressalva acerca 
da abrangência da obrigatoriedade do ensino. 

A obrigatoriedade do ensino, pois, não deve estender-se a toda 
população escolar do Estado (800.000), más tão somente, confor-
me as circunstancias financeiras, á população do perímetro das 
localidades providas de escolas (60.000). Só assim teremos acaba-
do com a infrequencia e melhorado o ensino, para gloria do gran-
de e poderoso Estado de Minas. A matricula actual das escolas 
publicas do Estado já excedeo, entretanto, em muito a previsão 
e estimativa do referido professor jaguaryense (IDEM, 1911, p.148).

 Com frequência, a educação foi um dos pontos apresentados, 
embora pouco debatido, no anuário analisado. Percebe-se, pois, que o 
periódico opera a partir de apresentações de fontes, sem problematizá-
-las ou incitar discussões ampliadas. É notável a tentativa de não eviden-
ciar os problemas existentes na política mineira. Todavia, essa tendência 
pode ser justificada. “Os fatos desconexos e arbitrários” apresentados na 
imprensa são analisados por Benedict Anderson (2008) e compreendidos 
como questões importantes para se entender a relação entre leitor e os 
fatos que estão sendo divulgados. Esse “vínculo”, reconhecido pelo au-
tor, é o que possibilita uma aproximação da “comunidade imaginada” 
que corresponde à nação (ANDERSON, 2008, p.66). A similitude entre o 
processo histórico do jornal e da nação é abordada pelo autor como 
representações de “um mundo que caminha para frente, uma comuni-
dade sólida percorrendo constantemente a história seja em sentido as-
cendente ou descendente”. (IDEM, p.66). Tanto a “comunidade imagi-
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nada” quanto a imprensa é constituída por contradições, presenças e 
ausências, por operações de seleção, extração e redução, por início, 
meio e fim. A partir destes indícios, inicia-se a pesquisa no quinto volume 
publicado dos anuários mineiros, sempre atentos aos sinais que a impren-
sa pode nos indicar.
 Em 1913, é lançado por Nelson de Senna o quinto anuário. Obser-
va-se que é retomado o título inicial Annuário de Minas Geraes, diferente 
do que foi analisado no volume anterior. Logo em sua segunda página, 
o livro apresenta mais pistas de quem é o intelectual por trás de suas pá-
ginas. Já foi apresentada a formação de Senna. Agora, o anuário traz o 
nome de vinte publicações assinaladas como as mais importantes do au-
tor. Dentre elas, são listadas memórias, discursos, prefácios e livros, contos, 
crônicas e outros. 
 Chama a atenção, da mesma forma, o número de páginas encon-
tradas no quinto volume. São 1018 páginas, trazendo as mais variadas no-
tícias e temáticas. No texto de abertura, no discurso que introduz o anuá-
rio de 1913, nota-se uma retomada do discurso de 1911. Nas palavras que 
se seguem ao pronunciamento, Senna ressalva o sucesso da publicação 
e destaca a dimensão e a circulação alcançada pelos 5 livros:

O favor publico nos amparou a empresa, desfazendo com a cons-
tante procura de nosso trabalho os primeiros desalentos. Baste-
-nos dizer que estão completamente esgottadas as edições deste 
Annuario, correspondentes a 1906, 1907 e 1909), para bem ac-
centuada ficar a sympathia, com que foi acolhida esta obra, nos 
centros intellectuaes de Minas e do paiz inteiro. Para deante, pois! 
E seja sempre a nossa divisa (ANNUÁRIO DE MINAS GERAES, 1913, 
p.08).

 Outra possível evidência de que o anuário atinge um público sig-
nificativo consiste no número elevado de suas páginas, o que supõe a 
ampliação do número de colaboradores, as propagandas e a abundân-
cia de artigos. Em relação à notícia “Chronologia e Calendário”, desta 
vez, ela abarca 19 folhas do impresso e contempla 413 fatos históricos, 
estatística um pouco menor que o anuário anterior, com suas 23 folhas e 
420 acontecimentos. Em contrapartida, conta-se com 144 colaborado-
res, tendo nomes como Rui Barbosa, Olavo Bilac, Belmiro Braga, Augusto 
de Saint-Hilaire; intelectuais, políticos, doutores, professores, cônegos, de-
sembargador, monsenhor, padres, bispos, coronéis, militares de várias pa-
tentes, bem como os menos prestigiados sem suas formas de tratamento.
 No índice, podem-se identificar notícias que expressam, já em seus 
títulos, a temática educacional como debate principal: Collegio Militar 
de Barbacena, Escola de Aprendizes Marinheiros de Pirapora, Escola de 
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Aprendizes Artífices, Escola de Lacticinios de S. João d’el Rei, Institutos de 
Ensino Superior : a Escola de Minas, em Ouro Preto, Instituto Universitário 
O Grambery, Faculdade de Medicina de Bello Horizonte, Escola Normal 
Modelo, Institutos Normaes existentes no Estado, A Instrucçao em Minas 
(1827-1912), Instrucção publica na Capital do Estado, A instrucção prima-
ria, A Escola Pratica de Agricultura em Juiz de Fora, O Instituto Moderno 
e o Curso Normal; trazendo ainda dezenas de outras publicações sobre 
instituições escolares, processos educativos, estatísticas escolares, etc.
 Reforçando as impressões iniciais de enaltecimento das políticas 
educacionais em Minas Gerais e seus “supostos” resultados positivos, al-
gumas notícias divulgavam o avanço e a expansão da escolarização no 
estado. Como parte do discurso, o articulista focalizou o incremento no 
número de escolas e crianças matriculadas nos anos de 1827 e o período 
atual da publicação do anuário. De acordo com o autor desconhecido 
da manchete,

Em Minas Geraes havia em 1827 (durante o 1º reinado) 33 aulas 
de primeiras letras, com 1.107 creanças dos 2 sexos matriculadas, 
despendendo o Gov. da província 13:450$ annuaes com a ver-
ba do ensino primário. Em 1912 (85 annos depois) o Gov. de Mi-
nas despendia com a verba de instrucção primaria 3.770:890$000, 
mantendo 1.614 escolas isoladas e 92 grupos escolares (estes 
até abril de 1912 já installados) em todo o Estado e conseguindo 
em todas as cadeiras isoladas e dos grupos a matricula total de 
140.000 creanças do sexo masculino e feminino, o que bem reve-
la adeantamento da instrucção e o exforço patriótico do Gov. 
Mineiro em debellar a pagra social do analphabetismo, em nossa 
terra (ANNUÁRIO DE MINAS GERAES, 1913: 131).

 Enfraquecendo o discurso de patriotismo, progresso e adiantamen-
to educacional, o recenseamento referente a 31 de dezembro de 1900, 
publicado na mesma página da notícia anterior, divulga a estimativa 
de uma população mineira equivalente a 3.594.471 pessoas (ANNUÁ-
RIO ILUSTRADO DO ESTADO DE MINAS GERAES, 1911, p.131). Ainda que se 
comparem os dados do recenseamento de 1900 com a proporção de 
pessoas matriculadas nas escolas em 1912 - é importante ressaltar que, 
obviamente, a população de 1912 será maior que o número divulgado 
no documento – a porcentagem não ultrapassaria a 4% da população 
total, o que significa um número demasiadamente baixo para se intitular 
um estado adiantado na área educacional. Ainda que o número de es-
colas e matrículas tenha crescido consideravelmente de 1827 a 1912, tais 
dados isolados não significam ou correspondem à representação que o 
discurso tenta passar. 
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  Todavia, mais do que observar o crescimento dos números, é preciso 
levar em consideração outros fatores – o crescimento populacional, por 
exemplo - que podem influenciar a legitimidade dessa notícia. O discur-
so, tendo como horizonte o efeito de verdade, deve ser entendido como 
produção histórica destinada a um público específico, sendo elaborado 
para estabelecer um determinado diálogo com esse público, cabendo 
examinar as relações que se processam com esse tipo de investimento. 
A imprensa pode ser apontada, pois, como um espaço estratégico para 
orientar o leitor para um determinado sentido que ela queira expressar ou 
fazer com que ele se alinhe. 
 A partir do modelo de história da leitura apontado por Roger Char-
tier, identifica-se no discurso deste periódico uma leitura orientada, de 
modo a enaltecer a política educacional mineira. Cabe aqui, no entan-
to, a indagação feita pelo historiador: até que ponto pode-se realmente 
considerar os leitores sem autonomia, diante desse ato criativo e dinâmi-
co em que consiste a leitura? É importante ressalvar que “não há práti-
cas ou estrutura que não seja representações, contraditórias e afrontadas 
pelas quais os indivíduos e os grupos dão sentido ao mundo”. (CHARTIER, 
2002, p. 66). Ao se considerar as representações veiculadas em um texto, 
importa também tentar compreender o que elas significam para os leito-
res, já que o autor assevera que todo o trabalho que se propõe identificar 
o modo como “as configurações inscritas nos textos, que dão lugar a 
séries, construíram representações aceitas ou impostas do mundo social, 
não pode deixar de subscrever o projeto e colocar a questão, essencial, 
das modalidades da sua recepção” (IDEM, 1990, p.24).
 Vale observar, em acréscimo, que a análise dos anuários pode gerar 
muitas outras entradas, operações, representações. Muitos outros olha-
res podem ser suscitados pelas perguntas derivadas desse tipo de fonte, 
que, como se examinou, põe em cena a formação da opinião pública. 
Trata-se de um esforço que se iniciou no artigo apresentado, mas que 
requer novos investimentos de pesquisa. A escolha da abordagem edu-
cacional – lembrando que foi um recorte das notícias devido ao extenso 
volume de artigos constados nos anuários -, a partir da análise dos três 
volumes do impresso localizado, mostra a riqueza de possibilidades, a se-
rem desenvolvidas a partir dos Annuários de Minas Geraes. Riqueza que 
merece ser descoberta aos poucos, cuidadosamente.  Não obstante as 
possibilidades de investimentos futuros, pensa-se ter conseguido descorti-
nar parte significativa do espaço simbólico das representações coletivas 
por meio da análise de práticas discursivas presentes no periódico.
 Em uma palavra, observaram-se fontes que, tratadas e analisadas, 
indicaram uma versão da história sobre as luzes da instrução em Minas 
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Gerais. Cabe aos historiadores, contudo, a tarefa de postular outras pos-
sibilidades de interpretação.

NOTAS
¹ Nelson Coelho de Senna diplomou-se como professor-normalista e ad-
vogado, tendo atuado em cargos públicos, comissionados, parlamenta-
res e também, como professor universitário e responsável por vários jornais 
e publicações em Minas Gerais durante o final do século XIX e início das 
décadas republicanas: O Estado de Minas, O Belo Horizonte, O quinze-
nário, A Província, O Diário de Minas e Annuários de Minas Geraes. Sua 
contribuição para a pesquisa histórica também deve ser lembrada pelo 
seu interesse em arquivos e a por ter sido fundador do Instituto Histórico e 
Geográfico de Minas Gerais em 1907, colaborando, também, com a per-
manência e desenvolvimento do Arquivo Público Mineiro. Para maiores 
informações, é possível ter acesso à Coleção Nelson Coelho de Senna, 
acervo sob a guarda do APM. Ver: < http://www.siaapm.cultura.mg.gov.
br/modules/fundos_colecoes/brtacervo.php?cid=63> . Acesso em 13 de 
janeiro de 2015.

² A matéria destacada não traz o nome de seu autor.

³ BIBLIOTECA NACIONAL – Periódicos Digitalizados. Annuário de Minas Ge-
raes. MG. 1906, anno I.

4 BIBLIOTECA NACIONAL – Periódicos Digitalizados. Annuário Estatístico 
illustrado do Estado de Minas Geraes. MG. 1911, anno IV.

5 BIBLIOTECA NACIONAL – Periódicos Digitalizados. Annuário de Minas Ge-
raes. MG. 1913, anno V.

6 Nelson de Senna, fundador do Annuário de Minas Geraes.
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RESUMO
 O presente artigo segue os rastros e pegadas do inte-
lectual brasileiro Rocha Pombo, a partir de uma viagem re-
alizada ao norte do Brasil no ano de 1917. Procura-se indicar 
a viagem como importante exercício de pesquisa e aprendi-
zagem na formação dos intelectuais, em princípios do sécu-
lo XIX.

Palavras-chave: Viagem. Rocha Pombo. Pesquisa. História 
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ABSTRACT
 This article follows the tracks and footprints of the Brazi-
lian intellectual Rocha Pombo, from a trip made to the nor-
th of Brazil in 1917. The objective is to indicate the trip as an 
important exercise in research and learning in the training of 
intellectuals at the beginning of XIX century.

Keywords: Travel. Rocha Pombo. Research. History of Educa-
tion. Sources.
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Eu não sabia que o Brasil era tudo isso! Desde o dia em que saltei 
no primeiro porto, fui sentindo surpresas, que se faziam crescentes, 
até cair em maravilha lá pelo extremo norte até Manaus (ROCHA 
POMBO, 1918, p. 8).

INTRODUÇÃO

Com essas palavras, o professor de história José Francisco da Rocha 
Pombo afirmava ter redescoberto o próprio país, ampliando seu 
olhar e perspectivas acerca de si e do outro a partir de uma via-

gem na qual visitou onze estados do então norte do Brasil no ano de 1917. 
Assim, quais os impactos de uma viagem na trajetória de um intelectu-
al? Compreender os significados da travessia de quase cinco meses pelo 
Brasil a fora na experiência de um historiador foi o horizonte da pesquisa 
que desenvolvi e que originou a tese de doutorado intitulada Escritas de 
viagem, escritas da história: estratégias de legitimação de Rocha Pombo 
no campo intelectual. Na referida tese defendo que o trânsito por dife-
rentes estados e instituições foi fundamental para a afirmação do autor 
no campo da escrita da história (SILVA, 2012). 
 Sujeitos como Rocha Pombo, buscavam adentrar pelos ditos “con-
fins” do país com o objetivo de aprofundar os conhecimentos sobre as 
gentes e as histórias, no sentido atravessar fronteiras, fortalecer laços, am-
pliar redes e alianças, demarcando espaços. Tal experiência permitiu que 
se visualizassem diferentes realidades educativas no país, além de fazer 
circular as ideias e ideais do autor, por meio de seus livros, de norte a sul, 
num projeto que visava transformar o Brasil um país letrado e conhecedor 
de sua história.
 Meu olhar se direcionou para este objeto quando me deparei com 
um pequeno livro, em capa dura, intitulado Notas de viagem. Norte do 
Brasil, consistindo num relato, uma descrição carregada de emoção e 
pessoalidade, destoando um pouco, do tom das outras obras por mim 
mapeadas até então, com o objetivo de compreender a emergência e 
os usos dos livros escolares de história, frente às discussões sobre projetos 
de nação e de educação para o povo (SILVA, 2008). A localização des-
te impresso dedicado a uma viagem representou um norte em minhas 
investigações, uma vez que a partir dele, pude localizar outras fontes e 
indícios que permitiram uma ampliação de meu olhar em relação a esse 
sujeito em especial, problematizando os significados do viajar pelo interior 
do próprio país. Por que, afinal, Rocha Pombo viajou para o norte? O que 
buscava? Por que escreveu esse livro? Haveria relação entre a viagem e 
a escrita de seus livros de história?
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 Nascido em 1857, no interior do estado do Paraná, José Francisco 
da Rocha Pombo, ainda muito jovem, ingressou no magistério das primei-
ras letras. O exercício da escrita se deu em periódicos, publicando arti-
gos relacionados à instrução. Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1897, 
onde passou a frequentar os círculos intelectuais da cidade, em esforços 
diversos para sobreviver e se estabelecer no campo intelectual. Foi po-
eta, contista, dicionarista, historiador, deputado, professor de História do 
Pedagogium, da Escola Normal, do Colégio Batista, membro do Instituto 
Histórico e Geográfico. Faleceu aos 75 anos, quando acabara de ser elei-
to para a Academia Brasileira de Letras, sem tomar posse.
 Desse encontro, passei a enxergar a experiência de Rocha Pombo 
num diferente ângulo, que além de professor, historiador, escritor, poeta, 
jornalista, político, poderia também ser concebido em sua dimensão de 
viajante, desdobrando-se, por sua vez, em um dos objetivos do presente 
estudo, que é problematizar a possibilidade de compreender a prática 
da viagem como um momento excepcional na trajetória deste sujeito. 
 Assim, saboreei a viagem em suas diferentes possibilidades. Frequen-
tei arquivos, bibliotecas e instituições de pesquisa situadas no Rio de Ja-
neiro e em outros estados, a fim de localizar mais elementos para compre-
ender melhor esse sujeito. As viagens vivenciadas permitiram uma maior 
aproximação das questões trazidas pela experiência de Rocha Pombo. 
O exercício de colocar-me no lugar do objeto, e tentar ver o que foi visto 
por ele, auxiliou a escrita do presente trabalho, bem como, a compreen-
são das angústias e alegrias sentidas por um viajante.

PEGADAS, RASTROS E CAMINHOS DE PESQUISA
 Em função da dispersão documental referente a esse objeto, outra 
preocupação foi o mapeamento e localização de fontes, a partir dos ras-
tros e pegadas deixados pelo viajante, em suas visitas, correspondências 
enviadas, atas, notas publicadas em periódicos da época, homenagens 
recebidas, dentre outras. 
 Percorrendo as diferentes instituições pelas quais Rocha Pombo tran-
sitou, foi possível localizar um corpus documental rico e diverso, abran-
gendo manuscritos, tais como cartas, cartões, atas de seleções, dentre 
outros. Neste sentido, a pesquisa se iniciou no atual Colégio Pedro II, uma 
vez que Rocha Pombo lecionou história no referido colégio, passando 
pela documentação existente no Instituto Superior de Educação, onde 
também atuou. No IHGB, outra instituição da qual foi membro, localiza-
mos livros, memórias e artigos publicados na Revista Do IHGB. Por seu tur-
no, apesar de não ter chegado a assumir a cadeira na Academia Bra-
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sileira de Letras, esta instituição dispõe de um arquivo intitulado Rocha 
Pombo, que dispõe de documentos textuais e impressos.
 Desta peregrinação em busca de fontes, a própria produção de 
Rocha Pombo mereceu especial atenção. Com isto, chamou-me aten-
ção, não somente a abundância dos materiais, mas principalmente, a 
atuação do mesmo em várias frentes, fazendo diferentes usos da palavra 
escrita. Em relação aos impressos, é possível apreender os seguintes su-
portes:

Quadro 1- As escritas de Rocha Pombo

a)Periódicos b)Livros Livros didáticos Escrita de viagem e)Outros
Echo dos Cam-
pos: semanário 
consagrado aos 
interesses gerais 
da província. 
Typ do Echo de 
Campos, 1883. 
(editor chefe)

Petrucello. 
Curitiba: Impres-
sora Paranaen-
se,1892.

História da America, 
para escolas primá-
rias. Rio de Janeiro, 
H. Garnier, 1903.

Notas de viagem. Norte 
do Brazil. Rio de Janei-
ro: Benjamin de Àguila, 
1918

Dicionário de sinônimos 
da Língua Portuguesa. 
Rio de Janeiro: Livraria 
Francisco Alves, 1914.

O povo. Morre-
tes, Província do 
Paraná, 1880. 
(Editor e proprie-
tário)

A honra do barão. 
Curitiba, Typ. da 
verdade, 1881.

Historia de São Pau-
lo (resumo didático). 
São. Paulo, Weisz-
flog, 1918.

“Carta prefácio”. In: PI-
NHEIRO, Xavier. Musa cí-
vica. Antologia brasileira 
destinada às escolas pri-
márias da República. Rio 
de Janeiro: Livraria Edito-
ra Leite Ribeiro e Maurillo, 
1920.

REVISTA DO IHGB
(colaborador)

O grande pro-
blema (plano de 
um novo Instituto 
de Educação). 
Rio de Janeiro, 
Cia. Typ. do Brasil, 
1900.

“Prefácio”. In: CORREA, 
Viriato. Histórias da nossa 
história. Monteiro Lobato 
e Cia. Editores, 1921.

O cenáculo
(1890)-Colabo-
rador

No hospício. Rio 
de Janeiro, H. 
Garnier, 1905.

História do Brazil para 
o ensino secundário. 
S. Paulo, Weiszflog ir-
mãos, 1918.

“Notícia Histórica”. In: Li-
vro de Ouro do Centená-
rio da Independência e 
da Exposição 
Internacional do Rio de 
Janeiro. Rio de Janeiro: 
Edição do Almanak La-
emmert, Anuário do Bra-
sil, 1923.

O Diário Parana-
ense, 1887(Re-
dator)

História do Brasil, 
ilustrada. (10. v.). 
Rio de Janeiro: J. 
Fonseca Saraiva 
(vol.I-III);Benjamim 
de Aguila (vol. IV-
X),1905-1917.

El espíritu municipal en 
los tiempos de la colonia. 
Imprenta y Casa Editors 
Coni, 1923.
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Para a história: no-
tas sobre a inva-
são federalista no 
Estado do Para-
ná. Curitiba, Fun-
dação Cultural de 
Curitiba, 1930.

Historia do Paraná 
(resumo didactico). 
S. Paulo, Cia. Me-
lhoramentos de São 
Paulo, 1929.

Instituto Varnhagen:
discurso inaugural profe-
rido na sessão de instala-
ção em 17 de Fevereiro 
de 1923. Rio de Janei-
ro:Álvaro Pinto, 1923.

Nossa pátria, nar-
ração dos factos 
da história do Brazil, 
através da sua evo-
lução. S. Paulo, Weis-
zflog, 1918.

“Um historiador argenti-
no: Ricardo Levene”. Ter-
ra de Sol: Revista de Arte 
e Pensamento, Rio de Ja-
neiro, v. 1, n. 3, mar. 1924.

Historia do Brasil 
(edição de cen-
tenário). Rio de 
Janeiro, Ed. do 
Anuário do Brasil 
[19- ]

Compêndio de his-
toria da América. 
Rio de Janeiro, La-
emmert & c., 1900.

“Prefácio”. In: CASCUDO, 
Câmara. Histórias que o 
tempo leva. (Da História 
do Rio Grande do Norte). 
São Paulo: Gráficas de 
Monteiro Lobato, 1924.

Historia do esta-
do do Rio Gran-
de do Norte. Ed. 
comemorativa do 
centenário da in-
dependência do 
Brasil (1822-1922). 
Rio de Janeiro, 
Anuário do Brasil 
[1922]

História Universal. 
São Paulo, Cia. Me-
lhoramentos de S. 
Paulo.

Grandes hombres de la 
historia americana: San 
Martín”, 1926.

O Paraná no 
centenário. 1500-
1900. Rio de Ja-
neiro, Typ. Leuzin-
ger, 1900.
Contos e pontos. 
Porto, Magalhães 
& Moniz [1911?]
A supremacia do 
ideal (Estudo so-
bre educação). 
Cidade de Cas-
tro, Typ. de Echo 
dos campos, 
1883.
Dadá, 1882
A religião do belo, 
1882
Nova crença, 
1889
Visões, 1891
A Guairá, 1891
In excelsis, 1895
Marieta, 1896
A grande pará-
bola. Imprensa 
de Universidade, 
1930.
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O NORTE DO BRASIL COMO HORIZONTE: PESQUISA E ESCRITA DA HIS-
TÓRIA
 Uma das motivações da jornada ao norte do Brasil teria sido a pes-
quisa para a escrita da História do Brasil, edição comemorativa do cen-
tenário da independência. O que pesquisou? O que considerava fontes 
para a sua pesquisa? Como as obtinha? É possível pensar a prática da 
viagem enquanto uma metodologia de trabalho na escrita da história? 
No que se diferencia e/ou se aproxima da prática etnográfica dos antro-
pólogos? Quais mudanças a viagem propiciou em seu fazer historiográfi-
co?
 Enquanto Guttmann Bicho tomava algumas vistas das paisagens, 
fazendo seus registros visuais, Rocha Pombo se encarregaria da busca e 
coleta de documentos escritos diversos.

É preciso frisar bem que andei na minha excursão mais vendo e 
ouvindo que a revolver arquivos.
 O que trouxe dos arquivos e bibliotecas, por mais que me sur-
preendesse a abundância da messe recolhida, não me é mais 
precioso do que tudo o que diretamente pude apanhar vendo a 
terra e sentindo a gente (POMBO , 1918ª, p. 197).

 Nota-se uma valorização, por parte do historiador, da observação 
dos costumes e culturas locais, e da escuta atenta, sendo este conta-
to considerado insubstituível pelo mesmo. Tal escuta do outro, pode ser 
também pensada como uma forma de aprendizagem possibilitada pela 
pesquisa, para além dos arquivos, conforme tenta evidenciar o pesqui-
sador-viajante, no que pode também, possibilitar um diálogo com outra 
disciplina, a Antropologia. Nesse sentido, o de valorização da escuta, da 
observação do outro e do registro, “a antropologia tem algo a contribuir 
para a disciplina história. E o inverso é igualmente válido” (SAHLINS , 2001, 
p. 19). Por sua vez, o olhar antropológico também é repleto de especifici-
dades, no que, para Nigel Barley, o conceito de “colecionar mariposas” 
é bastante coerente para a disciplina, uma vez que muitos etnólogos não 
saberiam exatamente, o que fazer com tantos dados “curiosos” sobre 
o outro. O autor cita o exemplo de Malinowski, “o inventor do trabalho 
de campo”, que concebia seus diários como um veículo puro e simples-
mente humano, e “bastante defeituoso”. Assim, Barley, em seu livro O 
antropólogo inocente, propõe escrever um relato a partir das próprias 
experiências pessoais que vivenciou na viagem a África em busca dos 
“Dowayos” (BARLEY, 1989, p. 11).
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 Contudo, através do relato, é possível aferir o processo de aquisi-
ção de conhecimento sobre o funcionamento das instituições de guarda 
e pesquisa, como arquivos e bibliotecas, na busca das fontes escritas, 
tão valorizadas pelos historiadores do período. Na Bahia, por exemplo, 
acentua que após ter sido apresentado ao Dr. Alberto Rabello, que se-
ria um “devotado cultor das nossas coisas históricas, recebeu deste um 
documento muito interessante”. Enfatiza ainda o instituto histórico onde 
acessou a referida fonte enquanto um lugar da pesquisa histórica, uma 
vez que “no instituto não se conversa só: estuda-se muito, e cuida-se da 
nossa história como de coisa sagrada” (POMBO, 1918a, p. 40). 
 Mais uma vez, os contatos estabelecidos aparecem como funda-
mentais neste fazer, conforme apreendemos na visita ao Ceará, onde 
contou com a ajuda de Adolfo Salles, ao qual afirma “muito lhe devo a 
boa vontade e esforço com que me auxiliou nas minhas pesquisas” (POM-
BO, 1918a, p. 110). A companhia de Palma Muniz também é apontada 
como crucial, pois este o levou até a biblioteca pública, apresentando 
o visitante ao diretor da mesma, que por sua vez, mostrou-se “disposto 
a tudo facilitar-me ali”, reunindo e acondicionando para o pesquisador 
viajante “toda a farta messe de papéis, livros, mapas, etc, que foi possível 
coligir naquela capital, graças à boa vontade do ilustre diretor e aos es-
forços do Dr. Muniz” (POMBO, 1918a, p. 110). 
 Além dos muitos encontros agendados e programados, a viagem 
foi palco de alguns encontros inusitados, como na ocasião em que o 
viajante paranaense conheceu um negociante sírio no vapor Acre em 
direção a Manaus, estabelecendo longa conversa, através da qual pôde 
aprender muito sobre a presença da imigração estrangeira no norte do 
Brasil:

disse-me que ‘tudo aquilo’(todos aqueles sertões) está já invadido 
por patrícios seus. É um fenômeno muito interessante, esse da imi-
gração da Ásia Menor para o Brasil, e o da facilidade com que se 
adaptam e se assimilam aqui os sírios. E o que é certo é que a co-
lônia em toda parte se torna simpática e estimada. O sírio foi logo 
amando o país, fazendo causa conosco, sentido nossas alegrias 
e as nossas dores. (...) Em todas as capitais do norte vimos sírios, 
e no Maranhão sentimos quanto a colônia se impôs às simpatias 
gerais oferecendo uma bandeira ao Tiro Rondon (POMBO, 1918 a, 
p. 163).

 No Amazonas, em visita às salas da Imprensa Oficial, teve contato 
com a famosa coleção numismática do Estado, destacando que “ape-
sar de um tanto desfalcada (segundo nos informaram) é ainda a mais 
notável do Brasil, e talvez de toda a América. Já foi a quarta coleção do 
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mundo” (POMBO, 1918 a, p. 176). Ainda no referido estado, destaca que 
graças às companhias dos amigos Alfredo da Matta e João Batista de Fa-
ria e Souza, realizaram as visitas e trabalhos de pesquisa junto à Biblioteca 
e ao Arquivo Público, ao Arquivo da Municipalidade, onde:

Tudo se franqueou, começando-se logo a coligir, em todas essas 
repartições, os documentos que me eram necessários. Nessa faia 
fui poderosamente secundado pelo Dr. Faria e Souza, jornalista e 
alto funcionário da Secretaria de Fazenda, e que o Governo do 
Estado encarregara especialmente de auxiliar-me. O Dr. Benjamin 
de Souza, diretor da Imprensa pública, e o Dr. José Chevalier, do 
Arquivo, prestaram-me os melhores serviços (POMBO, 1918 a, p. 
166).

 
 Nesta passagem, é possível vislumbrar o peso de ter apoio de uma 
autoridade local, como o governador do estado, que delegou alguém 
especialmente para receber e auxiliar as pesquisas do visitante.
 Em outro momento, o viajante pesquisador evidencia a comoção e 
ajudas recebidas por um grande número de pessoas, dentre “intelectu-
ais, estudantes, jornalistas, espíritos dados à história”, os quais lhes envia-
ram, “livros, mapas, papéis, todo gênero de dados que coligiram que iam 
sendo remetidos para a Galeria Artística, estabelecimento de Mariano 
Lima, à Rua Municipal, onde meu incansável amigo fazia embalar tudo 
com meticuloso cuidado”(POMBO, 1918 a, p. 167). 
 O contato com outros pesquisadores também pode ser interpretado 
enquanto possibilidade de trocas, aprendizados e diálogo no que se refe-
re aos aspectos da pesquisa e escrita da história e da história do Brasil, tão 
perseguidos pelo viajante, sendo bastante profícuos tais encontros. Neste 
sentido, retomo a visita feita ao coronel Bernardo Ramos, (Bernardo de 
Azevedo da Silva Ramos), que de acordo com Rocha Pombo, teria nome 
fora do Amazonas, tendo inclusive, ido à Europa em comissão do Gover-
no, além de ter viajado ao Egito, possuindo muitos trabalhos impressos 
que o recomendariam como consciencioso cientista. Pontua ainda que 
entre os trabalhos de Bernardo Ramos, figura uma conferência sobre o 
Egito, feita no consistório da catedral de Manaus em 1912. Todavia, seus 
melhores e mais valiosos esforços se debruçariam em seus escritos sobre 
arqueologia e pré-história do Amazonas, tendo visitado:
 

todas as paragens da imensa bacia onde lhe conste que há do-
cumentos a recolher. Acompanhado de um filho, que é fotógrafo, 
mete-se dias e dias e até meses pelo sertão, explorando e perqui-
rindo, vendo e registrando tudo quanto lhe parece interessar às 
soluções que procura.  Tive ensejo agora, ao visitá-lo pela segun-
da vez, de ouvir a leitura de grande parte do primeiro volume da 
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obra em preparo, muito ilustrada de cópias de inscrições e monu-
mentos (POMBO, 1918 a, p. 204). 

 Além de evidenciar a prática da viagem como exercício de pesqui-
sa na escrita historiográfica, Rocha Pombo enfatiza com vigor que o refe-
rido trabalho completaria a obra de Thoron, e “instruiria definitivamente, 
entre os nossos estudiosos, o problema das origens americanas”. Ademais, 
considera que “pelos subsídios que tem podido coligir, o operoso cientista 
amazonense virá aumentar a documentação que já possuímos para es-
tudo de tão larga importância” (POMBO, 1918 a, p 205). O contato com 
tal experiência pode ser visto enquanto mais uma das leituras e interpre-
tações incorporadas na escrita da história pelo andarilho intelectual pa-
ranaense.
 O contato com intelectuais permitiu em muitos casos, o acesso às 
bibliotecas pessoais dos mesmos, sendo mais uma fonte de aquisição de 
livros de autoria dos mesmos (sobretudo na forma de presentes) e con-
sulta para sua escrita futura, conforme podemos apreender de seu en-
contro com Virgílio Barbosa, “advogado, é um espírito de larga cultura, 
moço ainda, forte, de maneiras expansivas, todo ele respira simpatia e 
saúde moral”. Por ser considerado “um devotado cultor da nossa história, 
possui valiosa biblioteca, não menos pela qualidade que pelo número 
(...). Sei que tem livros publicados, mas como em regra são os intelectuais 
do Amazonas, foi irredutível em escusar-se de me obsequiar com algum 
trabalho” (POMBO, 1918ª, p. 207).
 À medida que frequentava arquivos, bibliotecas, festas, salões e ou-
tros eventos sociais, tornava-se possível a ampliação das referências sobre 
a produção intelectual local, advertindo que mesmo com tais esforços, 
estaria muito longe de emitir uma ideia exata do meio, apenas fazendo 
referência aqueles com os quais teve a oportunidade de conhecer pes-
soalmente. Aproveita deste modo, para exemplificar os conhecimentos 
que detinha sobre alguns dos expoentes da intelectualidade do norte na 
figura de Alfredo da Matta, que além de médico e presidente da Assem-
bleia Legislativa:

É membro da Academia Nacional de Medicina. Tem publicado 
perto de setenta trabalhos, entre livros, monografias, relatórios, 
etc, quase todos referentes a endemias ou a morbus esporádicos 
das regiões amazônicas. Tem ainda grande número de obras a 
publicar. Entre as publicações feitas, destacam-se: Flora Médica 
Brasiliense (Plantas medicinais da Amazônia e especialmente do 
estado do Amazonas); Ensaio de Geografia Botânica do Amazo-
nas; Geografia e Topografia Médica de Manaus; A B C da profila-
xia do Paludismo: Notas para a climatologia e geografia médica 
da cidade de Manaus; e outros (POMBO, 1918 a, p. 206).
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 Ocasiões como jantares ofertados representariam também, a opor-
tunidade de aprofundar ainda mais o conhecimento sobre a produção e 
os pertencimentos dos anfitriões, conforme apreendido no caso Theodo-
ro Braga, a respeito de quem, após jantar na Rotisserie Suisse, escreveu:

O Dr. Theodoro Braga é um dos tipos mais distintos da alta socie-
dade belemita. É bacharel e é pintor: e não sei dizer se nele o 
homem de ciência sobreleva o artista. É um grande sabedor das 
coisas do Pará. Tem pronta obra sobre a história e geografia do es-
tado. Essa obra, que tive ensejo de examinar, é dividida em duas 
partes, a parte gráfica e literária. O atlas compõe-se de mapas da 
América, do Brasil e do Pará, e de cartas de cada um dos muni-
cípios do estado. (...) O texto dá o histórico de cada município, e 
uma notícia completa de todos, sob os vários pontos de vista da 
natureza, dos elementos econômicos, das condições em que se 
encontram as várias industrias e o comércio,etc. É pena que não 
esteja ainda impressa tão importante obra, para que ficasse ao 
alcance de todos.  E com isso é bem possível que nos demais es-
tados da União tivesse imitadores (POMBO, 1918 a, p. 246).

 É importante ressaltar que o fato de tornar-se “amigo” de Theodoro, 
possibilitou o contato com uma obra que sequer fora impressa, fornecen-
do evidências do acesso exclusivo à produção de um autor: 

Como artista, Dr. Theodoro Braga pode gabar-se de possuir legíti-
mo talento. Vi no seu atelier uma profusão de telas, retratos, estu-
dos, paisagens, alegorias, etc. Entre as composições, figura uma 
em que se destaca o padre Vieira amparando a raça america-
na. É um quadro de grandes proporções e de incontestável valor. 
Deve ter figurado com os demais na última exposição de Belém 
(POMBO, 1918 a, p. 246).

 O status e condição de viajante parecem conferir-lhe algumas situa-
ções e oportunidade que talvez, outros não desfrutassem. Tal argumento 
ganha ainda mais força com a continuidade do relato de Rocha Pombo, 
em que se tem a confirmação de que para além do jantar, conheceu o 
local de trabalho do “amigo,” permitindo-lhe compreender o processo 
de composição de suas obras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Após longa jornada de convívio com esse objeto, concluo que Ro-
cha Pombo experimentou um momento excepcional em sua existência 
ao viajar, conhecendo, comparando, julgando e ampliando seu tempo/
espaço na busca por novos horizontes dentro do próprio país.  Contra 



211

REVISTA ELETRÔNICA 15    DOCUMENTO/MONUMENTO

silêncios e críticas, marchou para o norte. Mas não viajou só. Carregou 
consigo a própria terra da qual partira, a qual sempre utilizava como pa-
râmetro para comparar com as novas paisagens e culturas descritas. O 
Rio de Janeiro, sua morada desde 1897, estava todo o tempo presente 
como modelo para serem destacados aspectos negativos ou positivos 
do observado. 
 Na peregrinação por documentos, demonstrou sedução pela pes-
quisa e inquietante curiosidade. Neste movimento de buscas, foi assesso-
rado por outros pesquisadores e mediadores dos locais visitados, tendo 
nos Institutos Históricos dos estados, o “abre-alas” para muitas recepções 
e debates sobre temas relacionados à História do Brasil. E tudo isso foi re-
gistrado por escrito em suas notas de viagem, que também podem ser 
pensadas como uma memória. Ali, o autor demarcou apenas seus feitos 
mais notáveis, com uma falsa modéstia bastante peculiar. Apenas trazia 
a público o que considerava glorioso em sua personalidade. As imperfei-
ções certamente foram omitidas. A ênfase em mostrar que era também 
um pesquisador pode ter sido uma resposta às críticas de que seria ape-
nas um compilador das ideias de outros.
 Todos esses aspectos fortaleceram o argumento de que o viajar, na 
experiência de Rocha Pombo, foi uma estratégia de legitimação deste 
sujeito no campo intelectual. Tal campo, por ser tenso e minado, exigia a 
constante negociação e mesmo, aceitação dos pares. O movimentar-se 
em diferentes círculos e frentes de atuação, era uma das exigências para 
a sobrevivência. Defendo que Rocha Pombo era um intelectual não por 
ser um erudito ou homem de letras, e sim, pelas características apreen-
didas ao longo de sua trajetória: professor, jornalista, editor, deputado, 
historiador, poeta, contista, viajante, que engajado nas questões do seu 
tempo, participava e mediava os debates, propondo projetos, sendo um 
“produtor de bens simbólicos” que envolvido na arena política, criava 
visões de mundo e interpretações sobre o Brasil. 
 Tais conclusões se relacionam, em muita medida, ao que já venho 
perseguindo em minha trajetória desde a dissertação de mestrado, onde 
relacionei o florescimento do mercado editorial com a produção de livros 
didáticos, já a partir de meados do século XIX. Ora, se o povo “não lia,” 
como explicar, então, a existência de autores como Rocha Pombo, com 
livros publicados em diferentes editoras, com muitas reedições em suas 
obras? Viagens de autores podem ser um indício da expansão do merca-
do editorial no Brasil.
 Outro movimento importante na pesquisa foi, o cruzamento de di-
ferentes tipos de fontes, para além do impresso Notas de viagem. Norte 
do Brasil, dentre as quais destaco cartas, bilhetes, telegramas, notícias 
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de jornal, prefácios, livros, dicionários, etc. Tais documentos, muitas ve-
zes escritos por diferentes sujeitos, ao mesmo tempo em que forneceram 
indícios para pensar a circulação de Rocha Pombo em diferentes insti-
tuições, ajudaram no entendimento das redes de sociabilidade tecidas 
pelo autor, que mesmo antes da travessia, contou com a ajuda dos ami-
gos e conhecidos para estabelecer-se. 
 Por sua vez, os diferentes olhares sobre Rocha Pombo construíram 
muitas memórias sobre o sujeito, que para muitos, era visto como “o maior 
historiador do Brasil”, ou ainda, “o autor da história do Brasil”. Para ou-
tros, “além de pobre, era suburbano”, tendo morrido na quase total mi-
séria, tendo sido apenas, um “historiador de segunda”. Acompanhando 
as diferentes escritas de Rocha Pombo, em diferentes temporalidades, 
contextos e suportes, foi possível compreender mudanças, conflitos e per-
manências nas perspectivas do sujeito a respeito de temáticas como ins-
trução popular, educação, história; preocupações estas de certa forma 
recorrentes nas defesas e projetos do intelectual.
 Ao analisar os impactos da viagem na trajetória de Rocha Pombo, 
foi possível elucidar os movimentos da operação escriturária e historiográ-
fica empreendidos por ele, o que permitiu uma compreensão das próprias 
questões e debates do tempo em que viveu, bem como do campo da 
história, que se especializava cada vez mais neste contexto, indiciando, 
inclusive, a existência de um competitivo mercado de livros de história, 
para diferentes públicos, gostos e suportes. 
 Acredito que a viagem realizada em 1917 modificou a maneira 
como o intelectual paranaense passou a escrever livros de história, so-
bretudo no que tange ao lugar dos estados do tão falado norte do Brasil, 
bem como, no investimento conferido aos livros de história “regional”, o 
que advém da aquisição do capital simbólico e cultural fundamentais 
para a escrita. 
 Busquei, com isto, estudar a experiência de Rocha Pombo com o 
intuito de contribuir com os debates acerca da importância das viagens 
no âmbito da pesquisa e da investigação histórica, levando-me a inter-
rogar, inclusive, se outros historiadores, a exemplo do paranaense, cruza-
ram pontes na interlocução possibilitada entre as escritas de viagem e 
as escritas da História. A resposta para esta indagação é positiva. Nomes 
como Eduardo Prado, Alfredo Ferreira de Carvalho, João Ribeiro, Afrâ-
nio Peixoto, Sílvio Romero, Maria Guilhermina Loureiro de Andrade, Hélio 
Viana, Pedro Calmon, foram alguns dos nomes mapeados que se dedi-
caram à escrita da história e realizaram viagens para o exterior. Dentre 
aqueles que, a exemplo de Rocha Pombo, viajaram pelos estados do 
Brasil e escreveram sobre a História do país, destaco a experiência de Jo-
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aquim Osório Duque Estrada, que em 1909 publicou o livro Norte do Brasil: 
impressões de viagem ou ainda, Julia Lopes de Almeida, autora que em 
1918 viajou pelo Brasil e escreveu o livro Jornadas no meu país, e também 
Luís Câmara Cascudo, que em 1929 iniciava suas andanças pelo sertão 
do Brasil, apenas para citar alguns casos. Tais experiências aguçaram 
meu interesse para outras viagens e investigações no futuro, tendo como 
foco as relações entre viagens e escritas didáticas da história, como um 
desdobramento do presente estudo.
 Assim, concluo que a travessia aos estados do norte do Brasil foi de-
cisiva para a conquista da legitimação de Rocha Pombo enquanto autor 
de livros de História. Se para muitos, viajar para o exterior possibilitava o 
acesso às fontes e a arquivos tidos como essenciais para a escrita da His-
tória do Brasil, o deslocamento do intelectual morretense o projetou nos 
onze estados visitados, estabelecendo contatos fundamentais para suas 
produções, com os convites para escrever as Notas de viagem. Norte do 
Brasil, bem como, a História do estado do Rio Grande do Norte, o que só 
foi possível graças aos materiais coletados nos cinco meses de andanças 
pelo Brasil e aos contatos feitos. Além das pesquisas em arquivos, o pró-
prio Rocha Pombo ressalta que as pessoas com as quais se relacionou 
foram fundamentais, pois através do exercício da escuta do outro, pôde 
ampliar o conhecimento sobre as coisas do Brasil, e que tais conhecimen-
tos não poderiam ser lidos em “documentos”.
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RESUMO
 O objetivo deste artigo é discutir de que forma a Congre-
gação dos Padres Missionários de Nossa Senhora da Salette 
atuou com as práticas de recordação, imitação e pregação 
no Brasil por meio de uma revista no começo do século XX. 
O período é marcado pelo avanço da secularização, pela 
centralização do poder nas mãos do papado, e pelas de-
terminações do I Concílio Plenário da América Latina (1899) 
organizado pelo Papa Leão XIII na proposta da reconquista 
católica. Nossa Senhora da Salette é uma santa de origem 
francesa, cuja história remonta a uma aparição em 1846 no 
Monte Pleneau, em Grenoble. Em 1902, um missionário sale-
tino, padre Clemente Henrique Moussier, chega a São Paulo 
para a fundação de uma Casa no País e construção dessa 
nova devoção. Este trabalho ancora-se no conceito de se-
cularização e laicidade debatidos por Catroga (2004); nos 
estudos de Sales (2012) sobre as imagens de Virgem Maria 
avançando hipóteses sobre sua função educativa; e nos es-
tudos de Leonardi (2010) sobre a tríade: recordar, imitar e 
pregar. A fonte principal é a revista “O Mensageiro de N. S. 



218

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - NDIHR

da Salette” (OMNSS), publicada pela Congregação do mesmo nome a 
partir de 1917 no Brasil e o documento “Actas y Decretos” (1906) resultan-
te do Concílio Plenário. Diante de um Estado brasileiro laico implantado 
com a República, os padres saletinos utilizaram um periódico, tal como 
recomendou o Papa Leão XIII no decreto do Concílio, como veículo para 
difusão dessa devoção e para o desenvolvimento de práticas educativas 
e evangelizadoras.

Palavras-chave: Igreja e educação; periódico; congregação religiosa; 
Concílio Plenário da América Latina.

ABSTRACT

 The purpose of this paper is to discuss how the Congregation of the 
Fathers Missionaries of Our Lady of Salette used practices of memory, imi-
tation and preaching in Brazil through a magazine in the early twentieth 
century. This moment is that of the advance of secularization, the ultra-
montain policy, and the determinations of the First Plenary Council of Latin 
America (1899) organized by Pope Leo XIII in the proposal of the Catholic 
reconquest. Our Lady of Salette is a saint of French origin, whose history 
dates back to an appearance in 1846 on Mount Pleneau in Grenoble. 
In 1902, one missionary, priest Clemente Henrique Moussier, arrives in São 
Paulo for the foundation of a house in the country and construction of this 
new devotion. This article worked with the concept of secularization and 
secularism discussed by Catroga (2004); the studies of Sales (2012) about 
the Virgin Mary images advancing hypotheses about their educational 
function; and the studies of Leonardi (2010) on the triad: remember, imita-
te and preach. The main source is the magazine “The Messenger of Our 
Lady of La Salette” (OMNSS), published by the Congregation of the same 
name from 1917 in Brazil and the document “Proceedings and Decrees” 
(1906) resulting from the Plenary Council. Faced with a Republican Bra-
zilian state, the priests directed educational and evangelizing practices 
through a journal, as recommended by Pope Leo XIII in the council’s de-
cree.

Keywords: Church and education; magazine; religious congregation; the 
Plenary Council of Latin America.



219

REVISTA ELETRÔNICA 15    DOCUMENTO/MONUMENTO

INTRODUÇÃO

O foco central desta comunicação é discutir as práticas educativas 
e evangelizadoras centradas na construção da devoção a Nossa 
Senhora da Salette no Brasil pelos Missionários de Nossa Senhora 

da Salette¹, congregação francesa fundada em 1852 na França e que 
enviou um missionário para o Brasil em 1902. O estudo coloca em relação 
as ações e práticas da congregação com a hierarquia e as determina-
ções da Igreja e com a situação política e social do Brasil no período. O 
objetivo é analisar as práticas evangelizadoras/doutrinárias desta comu-
nidade para além dos espaços escolares. Para tanto, duas fontes são 
centrais: a Revista publicada pelos padres no Brasil e o documento resul-
tante do I Concílio Plenário da América Latina, que registra os acordos fei-
tos entre os bispos, Cúria, e demais presentes (LEONARDI & BITTENCOURT, 
no prelo: 10).
 A Revista “O Mensageiro de N. S. da Salette” foi publicada pela con-
gregação em sua Casa Paroquial no Rio de Janeiro, a partir de 1917. 
Temos a coleção completa até 1928, sendo o total de 125 números pu-
blicados 2. A Revista foi criada para aparecer mensalmente, mas alguns 
meses foram publicados em um único número, chegando a haver quatro 
meses em uma única edição, como foi o caso em 1919. No período aqui 
estudado (1917-1928), por mês, a revista publicava entre 10 e 13 artigos. 
Após 1921 este número se reduziu para seis a oito. 
 No Brasil, comprar uma edição custava 3$000 réis e, para o Estran-
geiro, o valor era de 4$000. Não foram encontrados dados exatos sobre 
a tiragem. Na própria Revista não há dados relativos à quantidade de 
assinaturas. Contudo, observamos na seção de graças alcançadas a pu-
blicação de breves depoimentos de devotos, alguns com a identificação 
do nome e da cidade de origem. A partir disso inferimos sobre a sua cir-
culação. Os registros apontam para a maior circulação pelo interior de 
São Paulo, para outros estados (destacando-se aos poucos a região sul), 
e uma grande incidência pela região nordeste do Brasil. Conforme padre 
Fassini (2001), a circulação da Revista se dava, sobretudo nas cidades in-
terioranas, e sua tiragem, em 1960 (quando denominava-se apenas “Sa-
lette”) era entre 20 mil ou mais assinaturas. A mudança de nome indicia 
que o culto talvez já estivesse bem disseminado entre os brasileiros. 
 Importante destacar, também, que poucos são os artigos em que 
consta assinatura do autor. Muitos são impressos apenas com iniciais, ou 
até mesmo não apresentam quaisquer indicações. O nome da direção 
da Revista surge somente a partir de maio de 1924, quando aparece o 
nome do padre Dr. Simão Bacelli junto à ilustração de abertura dos arti-
gos.
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 A segunda principal fonte com a qual trabalhamos é o documento 
“Actas y Decretos del Concilio Plenario de la América Latina3”, editado 
pela Tipografia Vaticana (1906). Dentro do projeto de recatolicização da 
sociedade, a Igreja realizou o primeiro Concílio Plenário que reuniu em 
Roma, na sede do colégio Pio Latino Americano, os bispos de doze países 
da América Latina nos meses de junho e julho de 1899 (ROUX, 2014). A 
convocação foi dada pelo Papa Leão XIII em 25 de dezembro de 1898, 
por meio da Encíclica “Quum Diuturnum”. O Papa almejava que dessa 
reunião conseguisse estabelecer a “unidade da disciplina eclesiástica” 
(LEÃO XIII, 1898), e que pudesse “unir todo o clero em torno da Igreja e do 
Vaticano” (LEONARDI & BITTENCOURT, no prelo: 14).
 Ao todo, na reunião do Concílio, foram realizadas 9 sessões solenes 
e 29 congregações gerais até a clausura e encerramento em 9 de ju-
lho de 1899, data em que Roma celebra a Solenidade dos Prodígios da 
Santíssima Mãe de Deus. Deste Concílio resultaram dois documentos: as 
Actas “Ao clero e ao povo da América Latina”, informando as ações da 
reunião, e um segundo documento constituído pelos “Decretos do Con-
cílio”, composto por 998 decretos aprovados (LEONARDI & BITTENCOURT, 
no prelo).
 Esses Decretos, conforme Roux (2014: 39)

[...] servieron como una especie de código de derecho ecleciás-
tico latino americano antes de que Benedicto XV promulgara en 
1917 el Codex luris Canonici (CIC), cuerpo legislativo único para 
toda la Iglesia Católica de rito latino que se convirtió en um instru-
mento más del proceso de romanización.

 No bojo das ações da Santa Sé para a reconquista de espaços per-
didos com o avanço das revoluções de inspiração liberal na Europa, essa 
reunião em Concílio marcou uma nova fase para a Igreja Latinoame-
ricana, favorecendo o projeto de romanização4. Este Concílio também 
foi uma recordação aos párocos sobre as abordagens e indicações do 
Concílio de Trento (1545-1563) e do Vaticano I (1869-1970). Sobretudo na-
quilo que diz respeito a “real” função dos sacerdotes, que é a oração 
e a evangelização. O pregador é aquele que não possui os vícios, nem 
coaduna com os chamados erros modernos (dentre eles o liberalismo, o 
comunismo, a maçonaria, o protestantismo, o espiritismo etc).
 Aqui no Brasil, na virada do século, a romanização estava em sua 
fase de organização crítica, conforme estudos de Serbin (2008). A derru-
bada da monarquia pelos oficiais militares positivistas em 1899, a instau-
ração da República, a separação burocrática entre Igreja e Estado, e 
liberdade religiosa na Constituição de 1891 levaram a perda do catolicis-
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mo do posto de religião oficial. A Igreja perdeu progressivamente a sua 
influência na legitimação de normas e valores sociais (ROUX, 2014). 
 Com essas considerações, retomamos, também, a ideia central da 
tese de Leonardi (2010), que considera que uma congregação estrutura 
suas práticas educativas com fins da edificação da Igreja e da comu-
nidade em relação com as condições do local em que se instala. Para 
tanto, estrutura suas práticas sobre a recordação (centrada na reprodu-
ção constante da memória, prática que perpassa todas as atividades da 
congregação); a pregação e evangelização; e a imitação (que consiste 
na prescrição de modelos oferecidos para a educação dos membros 
da congregação e para os leigos). Essa tríade imprime certa forma de 
comunicação dos religiosos entre si, deles com a Santa Sé e com os fiéis. 
É necessário compreender as congregações religiosas em seu percurso a 
fim de apreender sua relação com a realidade local e as diferentes for-
mas de educação/evangelização das quais utilizaram ao longo de sua 
história para além da instituição escolar (LEONARDI, 2010).

AS AÇÕES DOS SALETINOS NO BRASIL
 Os santuários, a escola apostólica, o seminário, as missões e a Re-
vista compõem a forma de pregação utilizada pelos saletinos no Brasil. A 
criação de colégios era uma forte estratégia educativa e financeira das 
congregações, mas não a única. 
 A chegada do primeiro saletino ao Brasil em 1902 abriu a possibilida-
de para a expansão da Congregação no país. As obras saletinas come-
çaram em São Paulo, seguiram para o Rio de Janeiro e chegaram ainda 
no sul do Brasil. 
 Nas memórias de padre Fassini (2001), o primeiro saletino a chegar, 
padre Clemente Henrique Moussier foi recebido em São Paulo em 1902 
pelas irmãs de São José de Chambery, as quais cederam um espaço 
para sua instalação e o exercício de atividades como capelão. Posterior-
mente, com a chegada de outros religiosos saletinos, estes conseguiram 
novos postos de missões e capelania em cidades interioranas, como Jaú, 
Santa Cruz das Palmeiras, Campinas (FASSINI, 2001). 
 A construção da igreja paroquial em São Paulo começou efetiva-
mente em dezembro de 1906. O seu interior foi inaugurado em 13 de abril 
de 1924. Em 24 de março 1940, com o decreto “Ad nutum Sanctae Sedis”, 
conforme o Ofício do Arcebispado de São Paulo, seria criada a Paróquia-
-santuário de Nossa Senhora da Salette em Santana (FASSINI, 2001: 73). 
Em 1942 começaram a ser realizadas as missas campais no local do futuro 
santuário, e em 21 de setembro de 1952, foi lançada a pedra fundamen-
tal da definitiva Igreja Matriz e Santuário.
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 Padre Fassini (2001: 51) salienta que a comunidade saletina em São 
Paulo passava por grandes dificuldades já em fins de 1910. Mas, foi com 
a ida do padre Clemente Henrique Moussier para o Rio de Janeiro que 
despontou novas oportunidades e chances de expansão para a congre-
gação. A ida para essa cidade estava permeada de grandes interesses. 
As negociações tiveram, num primeiro momento, as intervenções da Irmã 
Virgínia, a superiora do colégio das Irmãs de São José em São Paulo, que 
colocou em comunicação os saletinos e o Cardeal Dom Joaquim Arco-
verde de Albuquerque Cavalcanti. Depois de algumas propostas e ten-
tativas de acordos, foi assumida a paróquia de Santo Cristo dos Milagres, 
o que não entusiasmou os saletinos, já que teriam a concorrência com 
outras paróquias na região (FASSINI, 2001: 98).  
 Analisando as fontes, Fassini (2001) e os artigos publicados na Revis-
ta, é possível perceber que nas negociações dos saletinos com o Cardeal 
e com o Bispo do Rio de Janeiro não houve discussão de propostas. Eles 
só puderam aceitar a oferta do bispo. Os saletinos iniciaram, em 1912, as 
obras de construção do seu primeiro Santuário no Brasil, na cidade do Rio 
de Janeiro, num terreno adquirido no bairro do Catumbi. Em 1913, criou-
-se a paróquia e, ao longo dos anos, foram ampliando as construções, 
inaugurando o santuário somente em 1927. 
 Em 1917, quatro anos após a criação da paróquia no Rio de Janei-
ro, os missionários publicaram a primeira edição da Revista “O Mensa-
geiro de Nossa Senhora da Salette” que era distribuída em todo o Brasil 
mediante assinaturas, conforme indicamos acima (OMNSS, jan. 1917). A 
ideia de publicar uma revista, entretanto era anterior. Ela era publicada 
na América do Norte com o título de “Annaes”. Tinha por objetivo difun-
dir os ensinamentos da Salette e da Igreja Católica “aos povos de lingua 
ingleza” 

Infelizmente, mais do que em tempos idos, hoje se verificam as pa-
lavras do divino Salvador: A messe, na verdade, é grande, porém, 
os operarios são poucos. Bem cedo comprehenderam os Missio-
narios que para melhor realisarem sua nobre missão, deviam re-
correr ao poderoso auxilio da imprensa, unico meio de alcançar 
numerosas famílias e vastos paizes, onde deviam echoar as dolo-
rosas queixas de Maria Santissima e suas salutares advertencias. 
Vieram á luz os ‘Annaes de N. S. da Salette’, tempos depois apa-
receu o “Boletim dos Padres Missionarios da Salette”, o qual, para 
occorrer a novas necessidades, se revestiu duma nova forma, e 
levou a boa semente aos povos de língua ingleza, particularmen-
te da America do Norte.   Hoje, o mesmo Boletim, com o nome de 
“Mensageiro de N. S. da Salette”, ambiciona continuar idêntica 
missão entre os povos de língua portugueza e particularmente na 
Terra de Santa Cruz (OMNSS, jan.1917: 1-2).
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 Essa ação não pode ser vista isoladamente. Ela se inscreve na orien-
tação dada pelo Papa no Decreto do Concílio e em suas Actas. No Título 
X, Capítulo VI, por exemplo, “De los libros de lectura catolica y honesta”, 
é expresso o crescente número de publicações, o seu caráter de grande 
alcance entre as pessoas de distintas regiões, e seu uso pelos “enemigos 
de la Iglesia [...] para derribar los dogmas de fe, los ejercicios de piedad, 
y los principios de la sana moral” (ACTAS Y DECRETOS, 1906: 408-409). A 
partir disso, a recomendação é que os livros de pura doutrina, saudáveis 
para o espírito sejam difundidos entre os católicos.
 Fica como incumbência dos párocos a orientação aos fiéis sobre a 
leitura dos bons periódicos, bem como que cada província publique pelo 
menos um Boletim, manifestando a nítida intenção de expansão dos pe-
riódicos católicos. 

Por tanto, este Concilio Plenario exhorta á los eclesiasticos, y a los 
seglares catolicos dotados de las necesarias cualidades, á cultivar 
las letras, y á publicar con la aprobacion de los Obispos, obras, 
sobre todo de breves dimensiones, favorables á la religion y a la 
moral, es decir que las recomienden y alaben, y las inspiren por 
decirlo asi, á los lectores (ACTAS Y DECRETOS... 1906: 409).

 Recomenda-se que os escritos católicos devem abordar: moral, jus-
tiça, virtude e vícios, fé, verdades da Igreja. Para tanto, indica-se que es-
tudem a fundo os princípios e a doutrina afim de que se publique de for-
ma eficaz, defendendo os “sagrados direitos da Igreja”. É nesta direção 
que os padres saletinos seguem com a publicação da revista “O Mensa-
geiro de Nossa Senhora da Salette”, apresentando aos leitores condutas, 
normas, práticas educativas da e pela memória.
 Os objetivos da publicação do Mensageiro na sociedade da época 
estão dispostos na página 2 do número de janeiro de 1917. As tarefas são: 
1. Espalhar a notícia da aparição; 2. Tornar mais patente a ação reden-
tora de Nossa Senhora; 3. Divulgar e difundir as advertências salutares de 
Salette a um número maior de cristãos; 4. Clamar ao povo a necessidade 
de praticar os mandamentos; 5. Fomentar obras que condizem com os 
fins da aparição; 6. Contribuir para que tudo “instaure em Cristo” (OMNSS, 
jan, 1917: 2). Essa linha de pensamento contribui para a instauração de 
preceitos católicos oficializados, bem como para a condução dos fiéis 
para uma determinada ordem social.
 Os padres saletinos criaram ainda em 1928 uma Escola Apostólica 
no vilarejo de Marcelino Ramos, Rio Grande do Sul. Essa vila era atendida 
até então pelos padres franciscanos, que tinham uma paróquia a cerca 
de 40 km de distância. Neste mesmo local, na década de 1940, foi funda-
do também um santuário da congregação. A sua localização era privi-
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legiada por ser território habitado por grandes famílias rurais, atravessado 
por uma ferrovia, o que facilitava o trânsito das pessoas, e com poucas 
congregações concorrentes. Embora fosse um local distante dos centros 
urbanos, os saletinos viam nisso uma vantagem que favorecia o afasta-
mento do temido mundo moderno e que permitiria recrutamentos para 
seus quadros.
 Conforme o Decreto do Concílio, Título X, Capítulo IV, “De las misio-
nes para el pueblo y de los ejercicios espirituales”, as missões, e seus exer-
cícios de meditações e exortações, trariam o remédio eficaz contra os 
pecados, portanto: “Por esta razon los Sumos Pontífices, mas de una vez, 
han urgido á los Obispos á hacer que se den misiones em sua diócesis, 
para renovar en los fieles el espiritu de fe y de religion” (ACTAS Y DECRE-
TOS... 1906: 406).
 As missões deveriam ser frequentes nas dioceses. Além disso, no Tí-
tulo XI, capítulo III (p. 435), é preconizada a evangelização às tribos que 
permanecem na “infidelidade”. A orientação presente no texto se repor-
ta ainda aos indígenas que deveriam ser convertidos. Diante dessa tare-
fa, conclui-se na própria orientação, a necessidade de ajuda advinda 
das Congregações religiosas para socorrer o clero secular no trabalho de 
evangelização. Povos indígenas ou não, as congregações atuariam na 
conversão dos pecadores, na educação/evangelização das pessoas.
 Quanto ao Noviciado dos padres saletinos, suas atividades tiveram 
início em 1923 no Rio de Janeiro, sendo transferido em 1929 para Marceli-
no Ramos, junto à escola. Essa mudança do seminário para o sul do Brasil 
se deu perante a grande concorrência com outras congregações insta-
ladas no Rio de Janeiro que tornava escassa as vocações (FASSINI, 2001). 
Noviciado, missões, Escola Apostólica e Revista estavam em sintonia com 
as ações que fortaleceriam os discursos contra o liberalismo, a maçonaria 
e o protestantismo.
 Na Revista, os padres saletinos criticaram o progresso, o moderno, 
alguns aspectos das ciências e as outras religiões. As novas ações e práti-
cas do mundo laico, secular, inspiravam o seu discurso:

Pode a Fé diminuir ou mesmo desapparecer em nós?
Sim, a Fé pode diminuir: 1º pela omissão prolongada de toda a 
prática da Fé; 2º pelo habito do peccado, mesmo venial; 3º pela 
leitura de toda publicação que se acha no Index, ímpia ou suspei-
ta de maus livros, maus jornaes; 4º pela frequentação de escolas 
sem religião, de pessoas incrédulas e libertinas por um proceder 
desregrado.
Perde-se a Fé, diz Lacordaire quando já se abandonou a virtude 
(OMNSS, maio, 1926: 251).
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 O catolicismo oficial, ultramontano seria a salvação dos males da so-
ciedade, sendo o indivíduo, a pátria e Deus uma realidade única. Como 
salienta Leonardi e Bittencourt (no prelo: 6), a crescente secularização e 
laicidade nos estados modernos ocidentais, em fins do século XIX, bem 
como a perda de espaços físicos e simbólicos da Igreja fizeram com que 
a Santa Sé buscasse pela “formação de um ‘continente católico’ (Roux, 
2008) para além da Europa”. A propaganda da educação estava, tam-
bém, nas páginas da Revista:

Uma boa educação religiosa é a melhor herança que os paes 
possam deixar aos filhos, pois e abrir-lhes a porta do Céo (OMNSS, 
fev. 1924: 22).

Entre todos os Estados do Brazil é São Paulo o que mais accentua 
a escola leiga. Nos outros Estados os professores, quando não os 
sacerdotes, podem na escola, embora, fora das horas de aula, 
ensinar o catecismo. Em São Paulo é isto prohibido e dos livros es-
colares e de todo o organismo escolar esta rigorosamente banido 
tudo quanto possa proporcionar aos alumnos conhecimentos ou 
sentimentos religiosos (OMNSS, ago-set. 1924: 117). 

As Congregações de Nossa Senhora são verdadeiros oasis no 
meio do deserto da vida, onde cada congregada, pelos exerci-
cios proprios da congregação e obediencia ao seu regulamento, 
pode retemperar suas forças para resistir as seducções do mun-
do, muito mais facilmente do que fora da Congregação (OMNSS, 
nov. 1925:149).

 Sobre a América Latina, Mallimaci (2004) considera que a pluralida-
de religiosa é uma característica da modernidade, e as diferentes religi-
ões e seus sincretismos contribuem para a configuração da pluralidade. 
Esse pluralismo caminha em conjunto com outras características: a ra-
cionalidade, a autonomia e especializações dos setores da sociedade, 
onde a ideia de indivíduo abole, pouco a pouco, o contato com o sacer-
dote. Secularizava-se, gradativamente, a sociedade brasileira, e o Estado 
se definia como laico no decreto de 1890 e, por conseguinte, na Consti-
tuição de 1891. Para Serbin (2008: 98), a separação entre Igreja e Estado 
com a República no Brasil foi um momento de remoção das barreiras 
estatais, da libertação do opressivo padroado, de início da expansão da 
Igreja, da aceleração da europeização do clero, e da entrada numerosa 
de religiosos estrangeiros no Brasil. Segundo o autor, “a romanização revi-
gorou a Igreja institucional”. 

A Igreja respondia a seu modo às estas transformações. Diversos 
cultos foram estimulados por Pio IX, como o do Sagrado Coração 
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e a difusão do Apostolado de Oração. Entretanto, a política de 
uso positivo da imprensa foi um dos investimentos mais ousados. A 
censora consagrada transforma-se na defensora da boa impren-
sa, do novo púlpito. Impressos e meios de comunicação, utilizados 
pela Igreja, transformaram o próprio papa em um ícone popular 
(LEONARDI & BITTENCOURT, no prelo, p. 10).

 E, era para essa Igreja que os missionários de Nossa Senhora da Sa-
lette atuavam.

PRÁTICAS DE RECORDAÇÃO, IMITAÇÃO E PREGAÇÃO DOS SALETINOS
 A Igreja, e também os padres saletinos, utilizaram-se de um veícu-
lo de comunicação a seu favor, como veículo de pregação ou o novo 
púlpito, como destacaram Leonardi e Bittencourt (no prelo). Na Revista 
circulavam a divulgação de imagens do ser virtuoso ideal (baseado na 
figura de Maria e outras) e de “lugares de memória”: santuários, locais 
das aparições (NORA, 1993).  Os conteúdos, sua forma de apresentação 
e o discurso tratavam de educar a memória para as práticas ascéticas e 
forneciam modelos a serem imitados.
 Na Revista, os conteúdos recorrentes são sobre os trajes femininos, 
a educação, a moral e as virtudes, a abominação de outras religiões, 
sobretudo o espiritismo e o protestantismo, e artigos sobre datas come-
morativas da congregação. 
 No primeiro número da Revista publicada no Brasil, a história da apa-
rição começa a ser contada:

E’ a Salette communa rural do departamento do Isére, no sudeste 
de França. Um dos cumes alpestres que se lhe erguem no território, 
o monte Sous~les~Baisses, situado numa altitude de 1.8000 metros, 
foi theatro do facto maravilhoso que vamos succintamente narrar.
N’um sabbado de temporas, 19 de Setembro de 1846, véspera da 
festividade de N. Sra. das Dôres, duas creanças, Melania, de 15 
anos, e Maximino, de 11, juntos guardavam naquellas alturas os 
rebanhos de Baptista Pra e Pedro Selme, seus patrões, pequenos 
proprietários de uma aldeia da Salette. Após a refeição do meio 
dia adormeceram os pastorinhos sobre a relva, a poucos passos 
um do outro. Ao despertar, depois de haverem avistado, do alto 
de um montículo próximo, as vaccas que deviam apascentar, 
desciam a eminenciasinha para se juntarem a ellas, quando, che-
gada á meia-encosta, Melania percebeu, no próprio lugar onde 
havia estado, um globo luminoso mais brilhante do que o sol. Sem 
tardança, chama a pastora a attenção do companheiro para 
o estranho phenomeno. Emquanto os dous o contemplam, en-
treabre-se o globo luminoso, e deixa que se lhe veja no seio uma 



227

REVISTA ELETRÔNICA 15    DOCUMENTO/MONUMENTO

senhora(são as próprias palavras dos videntes) assentada sobre 
pedras dispostas em tosco banco, os cotovellos apoiados nos joe-
lhos, o rosto occulto entre as mãos como que abatida por grandes 
maguas (OMNSS, jan. 1917: 03).

 O discurso presente na Revista retoma a narrativa da aparição, des-
crevendo minuciosamente cada momento da manifestação do sábado, 
19 de setembro de 1846, na montanha La Salette. Nesta narrativa, Maria 
é caracterizada como uma “senhora”, de “estatura elevada”, “de en-
cantadora belleza”, uma pessoa envolta por “dupla aureola de gloria” 
(OMNSS, jan., 1917: 4). 
 De acordo com a antropóloga Lílian Sales (2012: 99) as aparições 
marianas tem uma função ao longo da história e são constitutivas de 
grande simbologia, se reportando, sobretudo à maternidade. Como lem-
bra Sales (2012: 101): “Maria, apesar de única, é também múltipla, pos-
suindo numerosas representações”. A figura de Maria, de uma mãe frágil 
e forte ao mesmo tempo, daquela que ameaça, mas que protege, que 
traz conforto, que avisa, que é delicada e muito determinada, e que está 
isenta do pecado (SALES, 2012), foi fortalecida com o Dogma da Imacu-
lada Conceição, proclamado pelo Papa Pio IX, em sua bula Ineffabilis 
Deus, em 8 de Dezembro de 1854, auge do ultramontanismo. Nela se 
afirma a concepção da Virgem Maria sem mancha do pecado original. 
Segundo esse dogma, a Virgem Maria foi preservada por Deus de todo 
o pecado que aflige a humanidade, vivendo uma vida completamente 
santa, submissa à vontade de Deus. 
 Maria aparece como um modelo a ser seguido. Uma imagem im-
pressionante que se fixa na memória (ALMEIDA, 1999). Segundo Almei-
da (1999: 13), as imagens são celebrações visuais que deixam entrever 
uma determinada mensagem: política, cultural, religiosa, numa espécie 
de “catecismo visual”. Assim, a comunicação dessas imagens é visual e 
verbal ao mesmo tempo. 
 Os leitores da Revista devem:

[...] dedicar-se generosamente ao serviço de Nossa Senhora, mul-
tiplicar os actos de agrado, os actos de virtude, de modestia, de 
humildade, de caridade, de paciencia; e imitar os exemplos des-
sa Virgem tão pura, tão fiel cumpridora dos deveres de seu estado 
(OMNSS, abr. 1917: 59).

 Recorda-se a tradição, e imita-se a nova imagem de Maria que se 
quer transplantar e difundir no Brasil, a Virgem saletina. A virgindade de 
Maria é mais um elemento que se sobressai na narrativa a ser imitado.
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— Por que se chama Santissima Virgem a mãe de Deus?
—A mãe de Deus se chama Virgem porque deu a luz o Filho de 
Deus sem perder a sua integridade.  A mãe foi sempre virgem an-
tes do parto, no parto e depois do parto. Deu a luz o seu divino 
Filho por milagre, assim como por milagre o concebera, e depois 
do parto foi inviolavelmente fiel ao seu voto de virgindade (OM-
NSS, ago-set.1918: 351).

 Essas prescrições aparecem em outros textos nos quais a imagem 
de Maria não comparece, mas suas virtudes são transportadas para o 
século com modelos de comportamentos para o público feminino, como 
no pequeno texto intitulado “Para as moças”:

O uso de modas indecentes é signal certo de fraqueza de espi-
rito ou de pronunciada maldade. Deveras só usa de trages de 
bailarina quem lhe tem a alma, ou quem receia por timidez os 
sarcasmos dos pevertidos. O melhor encanto de uma moça é a 
pureza dos seus costumes, o pudor, em suas maneiras. E’, por isto 
que nem sequer concebem lyrios de negra côr. Quem se julgará 
livre de culpa porque há outros que erram tambem? O que fica 
bem nos carneiros não é só por isto regra para os animaes racio-
naes. Modas poucos descentes, maneiras livres, fazem suppôr que 
a jovem nasceu para actriz de theatro. Os espelhos reflectem a 
realidade, os trages e os modos são o espelho da alma (OMNSS, 
abr. 1918: 274).

 A mulher é um alvo privilegiado na Revista. Normas e prescrições 
sobre as obrigações e o comportamento da mulher na sociedade são 
abordadas. O modelo, exemplo de mulher está inscrito na imagem de 
Maria e a maternidade é ressaltada:

O estado heroico da mulher no mundo, é o de mãe! Ei-la que 
toma a pesada e leve cruz de seu affecto: nasceu-lhe um filho. 
Padecente e feliz ella aperta contra o seio  ubere,  o  fructo  do  
seu  amor,  este  mixto  de  anjo  e  humano, cheirando a alfazema 
e já governando o seu reino, que é a casa paterna. E desde este 
dia, a mulher mãe morreu para todo o descanso, e só deve viver 
para a dedicação e sacrifício (OMNSS, abr. 1918: 273).

 O ciclo de vida da mulher deve ser aquele dentro do lar. Nasce 
pura, casa-se, torna-se boa mãe, enviúva, e presta serviços de caridade. 
Os discursos presentes na Revista endereçam para a conformação e mo-
delagem dos corpos para isso, para uma mulher forte, em seu “estado 
heroico”, na qual a maternidade é naturalizada e tomada como uma 
obrigação.
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 Na Revista, o catecismo aparece como um guia para a vida na 
sociedade moderna. É por meio dele que a instrução religiosa, arma po-
derosa contra os erros modernos e a reafirmação da tradição chegam às 
famílias.

Os principios eternos sobre os quaes esta baseado o seu ensina-
mento, não brotaram do cerebro humano, mas desceram das re-
giões sobrenaturaes. Não contem meras opiniões, porem a verda-
de pura, os mesmos ensinamentos que cahiram dos lábios divinos 
de Jesus Christo, as mesmas palavras de vida, esparsas na Sagra-
da Escriptura, mas aqui reunidas, methodicamente compendia-
das. Sem as verdades contidas neste livro, o homem será o eterno 
ludibrio das paixões nunca saciadas, a sciencia será fria como o 
mármore dos sepulchros e todas as philosophias conduzirão fatal-
mente ás desoladas regiões das duvidas, onde viveram torturados 
os chamados philosophos. Manuseie o homem este precioso livro, 
esforce-se para traduzir seus ensinamentos na realidade da vida 
pratica e os vereis transformado, em verdadeiro discipulo de Jesus 
Christo, possuidor de conhecimentos da mais alta philosophia, do-
tado de força moral sobrehumana baseada na quietação do es-
pírito, na esperança certa das futuras recompensas (OMNSS, jan. 
1917: 7-8).

 Conforme o Decreto do Concílio, Título II, Capítulo V, a ignorância 
em matéria de fé e moral leva as pessoas à “perdição”. Contra isso, orien-
ta-se que cada paróquia tenha “[...] algunos ejemplares del Catecismo 
Romano, ó del Concilio Tridentino, traducido al castellano, para que sean 
como la mina de todos los párrocos y catequistas” (ACTAS Y DECRETOS... 
1906: 102). Mais adiante, no Título X, Capítulo II, salienta-se a profusão de 
livros de catecismo, muitos deles inadequados. A orientação é clara: 

Mandamos, por tanto, que em el termino de cinco anos, en cada 
Republica, ó al menos en cada provincia eclesiástica, de común 
acuerdo de los Obispos, se compile un solo catecismo, excluyen-
do todos los demás, juntamente con un breve sumario de las cosas 
más necesarias que tienen que saber los niños y los rudos (ACTAS 
Y DECRETOS... 1906: 403).

 De acordo com Leonardi e Bittencourt (no prelo) enquanto a Igreja 
procurava centralizar as ações em torno do papa, os estados se unifica-
vam em torno do conceito de república, do sistema escolar laico. A im-
prensa era impulsionada pela indústria gráfica e a leitura se tornava prá-
tica corrente entre as pessoas. O uso da imprensa teve forte investimento 
da Igreja. Aos poucos, “lares católicos ostentavam revistas mensais, bole-
tins, livros, santinhos, além de imagens do papa mais conhecido do que 
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qualquer outro na história até então” (LEONARDI E BITTENCOURT, no prelo: 
10).
 A boa leitura é aquela que possibilita a retomada das boas manei-
ras, dos bons costumes, da tradição, e que é capaz de trans(formar) o 
sujeito e garantir a ordem, a distância dos erros: “Si todos os catholicos o 
fizessem, não haveria tantas vacillações, tantas confusões, tantas idéas 
erroneas, quando não hereticas, tanta ignorancia religiosa e tão grande 
negligencia dos deveres christãos” (OMNSS, jan. 1917: 9).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Como forma de pregação, a publicação da Revista endereça para 
a prática de valorização da tradição católica oficial, ultramontana em 
uma República e em uma sociedade em vias de secularização5 CATRO-
GA, 2004). Por meio da Revista, é possível compreender que a prática do 
“recordar” está pautada: no fato que originou a congregação, a imagem 
de Salette, nas boas ações e obras dos padres saletinos, nas Verdades da 
Igreja Católica e na recordação dessas verdades que encaminham os 
fiéis para uma forma de ser e de se comportar no mundo. Modelos são 
fornecidos. As práticas do “imitar” recorrem às imagens autorizadas pela 
Igreja ao longo de sua história: dos santos, da Salette principalmente, de 
família (Jesus, Maria e José). 
 A construção da devoção à Salette no Brasil foi fortalecida pela 
construção do santuário, um “lugar de memória” (NORA, 1993), centro de 
desenvolvimento de práticas, ritos e instruções para a educação do cor-
po e da mente, além de ser ancorada em uma forte devoção mariana, 
já presente no país, a Nossa Senhora Aparecida. A atuação dos padres 
saletinos foi além do santuário e para além de escolas e colégios, como é 
o caso de muitas congregações. Os saletinos criaram a escola apostólica 
em 1928 para recrutar membros para a congregação, mas levaram para 
a sociedade, inicialmente, uma Revista (1917) e utilizaram-se da imprensa 
para difundir cada vez mais a aparição, uma imagem autorizada para 
imitação.
 Analisando os Decretos do Concílio, percebe-se as orientações so-
bre a doutrina cristã, como: a pregação, o catecismo, os catequistas ru-
rais, os missionários do povo e os exercícios espirituais, os livros de oração, 
os livros de leitura católica, os periódicos católicos, os escritores católicos, 
as censuras nos livros, e ainda, a educação católica da juventude, com 
capítulos sobre as escolas primárias, as escolas secundárias, as Universida-
des. Os sacerdotes devem ensinar as pessoas a seguir os mandamentos 
de Cristo, que estão expressos no catecismo aprovado pelas dioceses. É 
possível compreender ainda, nesse primeiro momento, que o documento 
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do Concílio Plenário da América Latina, instrutivo, imperativo, regulamen-
tava as práticas católicas dentro do processo de romanização, norteava 
a reorganização da Igreja na América Latina (ROUX, 2014). Assim, perce-
be-se que a iniciativa dos saletinos, com a criação e modo de estruturar 
os artigos da Revista se inscreveu também nesta orientação.

NOTAS
1 Conforme as fontes, em 19 de setembro de 1846, no pequeno município 
francês de La Salette que fica escondido entre as montanhas dos Alpes, 
na aldeia do Cantão de Corps, aproximadamente a 70 quilômetros da 
Diocese de Grenoble aconteceu a aparição de Nossa Senhora a duas 
crianças: Maximino e Melania que pastoreavam o rebanho nas monta-
nhas. A mensagem da Virgem  trazia  um  apelo  à  oração e conversão. 
A  repercussão  da  aparição  foi  endossada  pela imprensa  e  chegou  à  
Cúria Diocesana de Grenoble.  O  Bispo  de  Grenoble  na  época, D. Fe-
lisberto de Bruillard nomeou alguns Delegados  Episcopais  para  a  inves-
tigação dessa aparição. O pronunciamento definitivo veio somente em 
setembro de 1851, quando o referido Bispo publicou uma Carta Pastoral 
declarando a aparição como “certa  e indubitável”. Ele publicou uma 
nova Carta em 1º de maio de 1852, ordenando a construção de um san-
tuário na montanha (concluído somente em 1865). Foi realizada ainda a 
profissão religiosa de sacerdotes diocesanos, formando assim uma Comu-
nidade que cuidaria do santuário e serviços de evangelização. Aos pou-
cos a mensagem missionária foi expandindo para outros lugares como: 
Itália, Bélgica, Polônia, Estados Unidos, Canadá, Magadascar, Brasil etc. 
A Congregação foi  aos  poucos  disseminando  sua  mensagem,  envol-
vida  pelas determinações da Santa Sé.

2 A coleção da Revista foi arquivada no Grupo de Estudos História da 
Educação e Religião (GEHER) na Faculdade de Educação da Universi-
dade de São Paulo e emprestada temporariamente para o acervo do 
Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa em História da Educação 
(CDAPH), da Universidade São Francisco, campus Bragança Paulista.

3 Utilizarei nas citações apenas “Actas e Decretos... 1906” para referenciar 
o documento.

4 Projeto de restauração católica, ou ainda uma reforma interna da institui-
ção católica para implantar um catolicismo mais centralizado em Roma, 
e subordinado ao Papa. Com isso, pretendia-se uniformizar as crenças, 
ritos e ações do clero conforme os de Roma, e estabeleceria a subordi-
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nação de todos os segmentos ao poder papal (DUFFY, 1998; LAGE, 2013; 
SERBIN, 2008).5 Conforme Catroga (2004) as ligações linguísticas entre sé-
culo e secularização vem de saeculum (de secus ou sexus) e que liga com 
geração, sexo, tempo de governo, geração. No Império Romano, com a 
cristianização, entendeu-se secularização como  um  tempo  mundano  
por  oposição  a  outro,  o  sagrado.  Para  este  autor,  a modernidade 
é o processo de secularização. O cristianismo passou a usar o termo se-
cular para separar tempo mundano do tempo sagrado. A secularização 
concerne à marginalização institucional, a inserção da religião no âmbito 
privado, a separação entre Estado e sociedade civil, a criação de uma 
religião e moral laica, de escolas laicas.

5 Conforme Catroga (2004) as ligações linguísticas entre século e secula-
rização vem de saeculum (de secus ou sexus) e que liga com geração, 
sexo, tempo de governo, geração. No Império Romano, com a cristia-
nização, entendeu-se secularização  como  um  tempo  mundano  por  
oposição  a  outro,  o  sagrado.  Para  este  autor,  a modernidade é o pro-
cesso de secularização. O cristianismo passou a usar o termo secular para 
separar tempo mundano do tempo sagrado. A secularização concerne 
à marginalização institucional, a inserção da religião no âmbito privado, 
a separação entre Estado e sociedade civil, a criação de uma religião e 
moral laica, de escolas laicas.
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RESUMO
 Este artigo analisa as iniciativas de assistência, higiene 
e educação vocacional da Diretoria Geral de Instrução Pú-
blica na cidade do Rio de Janeiro. O propósito do trabalho é 
duplo: por um lado, se propõe explorar o conteúdo social da 
proposta de reforma Fernando de Azevedo. Por outro lado, 
analisar a regulamentação da assistência social no Código 
de Ensino de 1928. O argumento central é que, entre 1927 e 
1930, a ideia de reforma social ofereceu uma via produtiva 
para a revisão das finalidades da escola.

Palavras-chave: Reforma educacional; processos de escola-
rização 1927-1930; Fernando de Azevedo.

ABSTRACT
 In this article, the initiatives of care, hygiene and voca-
tional educational from General Directorate of Public Instruc-
tion in Rio de Janeiro city is analyzed. The purpose of this study 
is dual. It proposes an exploration, on the one hand, of the 
social content of Fernando de Azevedo reform. It seeks, on 
the other hand, to analyze the regulation of social assistan-
ce in Education Code of the reform. The central argument is 
that, during the period between 1927 and 1930, the idea of 
social reform offered a productive path for school purposes 
revision.

Keywords: Educational reform; schooling processes 1927-
1930; Fernando de Azevedo.
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INTRODUÇÃO

O objetivo deste estudo é compreender as iniciativas de teor assis-
tencial, higiênico e vocacional da Diretoria Geral de Instrução Pú-
blica do Distrito Federal entre 1927 e 1930. Anunciadas por Fernan-

do de Azevedo (1929, p. 16-17) desde a sua posse do cargo de diretor da 
instrução em 1927, as propostas de habilitação técnica de aprendizes, 
operários e artistas, de criação de colônias de férias, de escolas ao ar livre 
e de locais apropriados para a educação física dizem respeito ao que se 
evidenciava como a solução conveniente dos problemas sociais da ca-
pital. Por um lado, a concepção de escola como um meio de formação 
para o trabalho afirmava o compromisso da administração central do 
ensino com o tema da organização da mão de obra. Por outro, a pro-
teção higiênica e a formação física da população escolar foram ações 
defendidas como medidas de profilaxia social. Nesse sentido, procura-se 
aqui dar ênfase ao modo como a revisão das finalidades sociais da esco-
la, durante a reforma do ensino conduzida por Fernando de Azevedo na 
cidade do Rio de Janeiro, produziu condições para revisar as finalidades 
sociais da escola e ampliar as tarefas escolares à época.
 Principalmente Fernando de Azevedo (1929; 1931) se pronunciou 
sobre o alcance social que a escola deveria ter. Das suas observações 
acerca da população escolar e do papel das instituições educativas na 
sociedade vinha a convicção de que a escolarização era um procedi-
mento de reforma social, ideia-chave do empreendimento de reforma 
do ensino entre 1927 e 1930. Os textos que a Diretoria Geral de Instrução 
Pública produziu e editou no período difundiram a representação do so-
cial mobilizada por Azevedo em seus discursos. Em especial a atenção 
dos administradores do ensino da então capital em relação ao papel 
ativo da criança durante o processo de aprendizagem, enfatizando o 
significado de atividades como a experimentação, teve impacto sobre 
as mudanças do que Marlos Bessa (2004, p. 131) chamou de “processo 
de integração das camadas sociais à política”. Antes visto como condi-
ção para o exercício de direitos políticos passou a ser uma preocupação 
com o exercício de direitos sociais e civis (cf. ARAÚJO, 2007). Essa virada 
em direção à inclusão social de todas as camadas da população pre-
dominou na regulamentação da reforma do ensino e na orientação dos 
programas escolares. Sob o comando de Fernando de Azevedo, o discur-
so da Diretoria de Instrução se voltou para a formulação da imagem de 
cidadão que deveria resultar da educação em escola pública. O ponto 
central é que se fez uso de uma operação que delineava no avesso da 
figura do brasileiro-objeto da reforma educativa redentora o sentido de 
um povo capaz de participar da vida pública. A compreensão de ma-
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nobras desse tipo pareceu à Marta Carvalho (1998, p. 11) mais que uma 
mera tópica da crítica histórica, uma forma de construir a situação de 
elocução dos discursos examinados, atentando para os procedimentos 
pelos quais o sujeito da enunciação se posiciona no discurso, constituindo 
seu outro e elegendo seu destinatário. Seguindo a perspectiva aberta por 
Foucault (1986, p. 64) para a análise das formações discursivas, trata-se 
da análise de práticas que formam sistematicamente os objetos de que 
falam. 
 Já se sugeriu que essa perspectiva sobre a história chama a aten-
ção para as “descontinuidades culturais, ou ‘rupturas’, em lugar de traçar 
a evolução das ideias ou as origens do atual sistema” (BURKE, 2005, p. 74; 
VEYNE, 1998). Também se poderia dizer que acena para a “capacidade 
de se refletir acerca das ciências do homem enquanto saberes, investi-
gando as condições de sua existência com base na análise do que dizem 
como dizem e porque dizem” (GONDRA, 2005, p. 288). Do ponto de vista 
adotado aqui, ela é útil para explicar as medidas da Diretoria Geral da 
Instrução Pública para a construção de uma escola propensa ao desen-
volvimento físico, intelectual e moral dos indivíduos, inspirada na convic-
ção das possibilidades de transformação social por meio da educação 
formal. Com o objetivo de compreender o alcance social da reforma do 
ensino empreendida entre 1927 e 1930, questiona-se o caráter salvífico 
da gestão escolar. Sobretudo aqui interessou discutir a concepção de 
escola que a administração central do ensino na capital destacou e con-
verteu em proposta política.

O CONTEÚDO SOCIAL DA PROPOSTA DE REFORMA EDUCATIVA DE FER-
NANDO DE AZEVEDO
 Ao expor as bases em que se assentou e os princípios que orientaram 
o projeto de reforma do ensino primário e profissional em 1927, Fernando 
de Azevedo (1929, p. 39) enfatizou as finalidades sociais da escola, mos-
trando-se comprometido com a “eficiência de um aparelho pedagógico 
preposto à educação das massas populares”. Nos discursos do diretor da 
instrução pública que antecederam a promulgação da lei de reforma 
em 1928, a proposta de educação popular se amplia, convertendo-se 
num programa de ação social, visto que perseguia a constituição de um 
projeto de cidadania a configurar a vida adulta desde a infância. Aze-
vedo (1929, p. 87) explicou programaticamente que “a escola deve ser 
uma instituição social rigorosamente enquadrada no sistema geral a que 
ela tenha de servir, não apenas como aparelho de reflexão do meio, mas 
como elemento dinâmico e reformador, capaz de contribuir eficazmente 
na obra da transformação social”. Refere-se à geração de educadores 
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que então já havia assumido o “lado social da obra de educação”, bus-
cando por em condições de viabilidade prática o núcleo de ideias de 
Dewey, Decroly e Kerschensteiner (cf. AZEVEDO, 1929, p. 40-41). Nesse 
sentido, o programa de reformas da instrução pública anunciado por Fer-
nando de Azevedo (1929, p. 41) no Distrito Federal diz respeito ao modo 
como estabelecer e operar uma organização escolar sintonizada com “o 
desenvolvimento crescente das ciências e das indústrias e na expressão 
correlata das classes operárias”.
 Vai ao encontro dessa relação entre ideias e práticas o argumen-
to de Fernando de Azevedo (1929, p. 41) de que os princípios da escola 
única, da escola do trabalho e da escola comunidade resultaram do 
desenvolvimento do aspecto social da educação. Conforme deixa cla-
ro em discurso pronunciado no Jockey Club, num almoço oferecido em 
sua homenagem, Fernando de Azevedo (1929, p. 41-42) entendia que se 
tratavam dos princípios fundamentais com que tendiam a conformarem-
-se os grandes sistemas de educação. Para o então diretor da instrução 
da capital, desde que a educação havia tomado para si “a tarefa de 
formar a personalidade autônoma, apta a participar da vida de uma 
comunidade historicamente unida na mesma civilização” era preciso for-
mar a criança pela vida em comum e para ela. Segue que a comunida-
de escolar deveria ser constituída por todos os elementos da sociedade 
e o estudo percebido como aquisição e trabalho feito em comum. Fer-
nando de Azevedo (1929, p. 71) voltaria ao tema por ocasião da 1ª Con-
venção dos Rotarianos do Brasil, defendendo em discurso no Hotel Glória 
os princípios do projeto de reforma do ensino em tramitação no Conselho 
Municipal:

Onde está, porém, a inovação mais radical, que é a mais bela e 
a mais útil expressão do idealismo renovador que o inspirou, é o 
caráter que imprimiu à escola primária e profissional, modelando 
esses institutos pelas mais modernas concepções de educação. 
Ajustando à sua finalidade social a escola, que entre nós, apesar 
de ser uma instituição social, sempre funcionou sem outro contato 
com a sociedade, alem da matrícula e dos incidentes escolares, 
rompeu contra todos os preconceitos da escola passiva e tradi-
cional, substituindo velhos métodos por outros adequados à sua 
nova finalidade. Ele institui a escola nova, dando a todas as crian-
ças como ponto de partida, uma formação comum (escola úni-
ca), como a melhor preparação para as diversidades ulteriores; 
substituindo a escola destinada a instruir, a mobiliar o espírito das 
crianças por uma série de noções gerais, pela escola do trabalho, 
como um poderoso instrumento de educação e, finalmente, intro-
duzindo na escola (escola comunidade), para reintegrá-la na sua 
verdadeira função social, uma forma de vida em comum, pelo 
exercício normal do trabalho em cooperação. 
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 Viver, estudar e trabalhar em comunidade, foram fins que Azevedo 
(1929, p. 80) associou à escola mostrando o alcance social dessas práticas 
tanto na aquisição de hábitos de trabalho produtivo e solidário, quanto 
na assimilação das populações de imigrantes. A viabilidade prática des-
sa concepção de educação foi expressamente identificada com me-
didas de orientação profissional e de amparo à saúde das crianças nas 
escolas públicas. O lado social da proposta de reforma do ensino público 
na capital federal também está visível nas questões do ensino vocacional 
e da assistência escolar. Até a sanção da lei de ensino no início de 1928, 
a preocupação que Fernando de Azevedo mostrou ter com a abran-
gência e a eficiência da ação escolar na formação para o trabalho e na 
proteção à saúde apresenta semelhanças com o discurso cívico da Asso-
ciação Brasileira de Educação, mas sua abordagem recupera parte das 
iniciativas organizadas durante a administração de Carneiro Leão. Assim, 
as ideias para se promover a orientação vocacional, a atividade física e 
a assistência social nas escolas públicas presentes no discurso de Fernan-
do de Azevedo até 1928 não eram práticas desconhecidas na Diretoria 
Geral de Instrução Pública. Por outro lado, no entanto, há a anunciação 
de medidas administrativas mais originais nos pronunciamentos iniciais do 
diretor do ensino da capital federal.
 Fernando de Azevedo (1929) propõe tanto a integração da escola 
ao meio, quanto a centralização da inspeção médico-escolar, como for-
mas de melhorar a eficiência dos serviços escolares. Encarando a educa-
ção enquanto problema brasileiro, compreendeu a escola como meio 
de enraizamento moral e cultural das crianças e suscetível de assumir a 
organização de dispositivos profiláticos junto às populações escolares. De 
acordo com essas ideias, o princípio da localização do ensino ou de sua 
adaptação ao meio e a intenção de integrar à escola um sistema de 
profilaxia e assistência social assegura aos pronunciamentos de Azevedo 
(1929, p. 43-44; 47, 71) no Jockey Club e no Hotel Glória o seu efeito de 
desvelamento.
 Fernando de Azevedo (1929, p. 45) percebeu na adaptação do en-
sino ao meio “um princípio fundamental de organização a que tem de 
subordinar-se todo sistema de ensino técnico e profissional que não se 
destine à vida precária das instituições artificiais”. A aposta era na espe-
cialização dos ofícios de acordo com as características sócio-econômi-
cas e culturais da região de funcionamento da escola:

Para que as escolas do trabalho profissional não continuem a fa-
lhar inteiramente nos seus fins essenciais, é necessário reorganizá-
-las, de maneira que sejam, antes de tudo, respeitadas as reali-
dades do meio e as necessidades industriais dominantes; nelas se 
agrupem ofícios afins, dentro de um plano inteiriço, com objetivo 
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preciso e limitado, e possam produzir como indústrias, sem prejuízo 
de seus programas de ensino, se não para se bastarem a si mes-
mos (self-supporting), ao menos para formarem um patrimônio 
para assistência aos alunos e desenvolvimento das oficinas (AZE-
VEDO, 1929, p. 44).

 Entretanto esta proposta de organização do ensino não se restringiu 
às escolas de caráter profissional. Igualmente, o discurso de Fernando de 
Azevedo (1929, p. 43) mandava amoldar a escola primária às singularida-
des da zona a que servem, sem quebra de sua unidade fundamental nas 
suas bases humanas e nacionais. De acordo com o diretor da instrução, 
não se tratava de atribuir à escolarização primária uma finalidade profis-
sionalizante, mas de destiná-la “à formação do indivíduo pela comunida-
de e para ela, além de criar o espírito de disciplina e solidariedade social” 
(AZEVEDO, 1929, p. 43). O principal objetivo da proposta era realizar na 
escola um trabalho fundado no interesse cultural da comunidade, fazen-
do-a instrumento de educação moral e cívica das massas e ao mesmo 
tempo um aparelho capaz de dotá-las de elementos de valor para a 
“luta pela vida”: 

A escola primária, com as suas oficinas de pequenas industrias, 
na zona urbana, com seus campos de experiências agrícolas, em 
zona rural, ou com seus modestos museus de aparelhos de pes-
ca, na região marítima, longe de desviar da lavoura e da pesca 
para os centros fabris, ou das industrias para as letras, a popula-
ção infantil que acolhe, vai assim no encontro do que deveria ser, 
ao mesmo tempo que a instrução o seu fim principal: enraizar o 
operário às oficinas, o lavrador à terra e os pescador às praias, fa-
zendo-os compreender e amar, com o trabalho produtivo, a vida 
intensa das fábricas, a tranqüila vida rural ou a vida valorosa das 
grandes pescarias, em que se tempera, na escola permanente 
da luta com o mar, a energia dos praieiros (AZEVEDO, 1929, p. 43).

 Para Piletti (1994, p. 125) essa proposta de integração da escola 
ao meio social coibia as aspirações que ultrapassavam os limites desses 
meios, sendo, portanto, imobilista, “contrária ao dinamismo que preside 
a convivência humana”. Nessa perspectiva, estava próxima dos interes-
ses políticos, econômicos e culturais dominantes. Já na interpretação de 
Marlos Bessa Mendes da Rocha (2004, p.115-116), essa preocupação do 
diretor da instrução tinha o sentido de coibir o êxodo populacional para 
as cidades. De acordo com os esclarecimentos desse autor, Fernando 
de Azevedo foi adepto da crítica, recorrente em diversos argumentos de 
Alberto Torres e Vicente Licínio, entre outros, aos inchaços urbanos prove-
nientes do deslocamento de populações rurais para os centros urbanos 
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(ROCHA, 2004, p. 115). Desse ponto de vista, tratou-se de uma crítica ao 
sistema oligárquico que estaria na raiz dos problemas do meio rural, que 
produziria o êxodo. Aqui importa reter da proposta de adaptação do en-
sino ao meio social, qualquer que seja a perspectiva, a ideia de qualificar 
a escola para uma ação enriquecedora da cultura do meio social teve o 
fim de garantir-lhe a incorporação pela comunidade local.
 Tão problemática quanto a proposta de integração da escola ao 
meio social, é a de integrar à escola um sistema de profilaxia e assistên-
cia social. Há diversas análises que apontam para o papel histórico da 
assistência no reconhecimento dos direitos sociais das populações po-
bres. Sobretudo nesse âmbito de reflexão, mostra-se que as iniciativas de 
assistência social possibilitam o acesso a benefícios e serviços que, de 
outra forma, eram negados às classes subalternas (cf. SPOSATI, 1991; PE-
REIRA, 1988; FALCÃO e SPOSATI, 1985). Mesmo havendo vários, estudos 
nesse sentido não ressoaram na historiografia da educação dos anos 20 
do século passado, que fundamentalmente tem insistido na crítica do pa-
pel disciplinador das práticas de assistência social, alimentar e de saúde 
organizadas nas escolas. A criteriosa atenção dos estudos históricos no 
campo da educação aos dispositivos científicos, religiosos e políticos de 
constituição da infância como objeto de intervenção e controle adverte 
acerca do papel das práticas assistenciais na redefinição dos esquemas 
de dominação vigentes. Numa abordagem particularmente consistente 
dessa questão, Maria Luiza Marcílio (2006, p. 207-208) esclarece que na 
primeira metade do século passado a assistência social tinha caráter de 
prevenção. No discurso dos “especialistas” da infância, as práticas assis-
tenciais vinham associadas às teorias higienistas e criminológicas. 
 Apresentando-as como encargo do Estado, Fernando de Azevedo 
(1929, p. 47) assume que medidas eficazes de assistência social e sanitária 
prestam-se à vigilância do aluno “para que ele se desenvolva com tudo 
que lhe pode favorecer a saúde, conservá-la e preservá-la”. De acordo 
com o diretor de instrução pública, em 1927 a população escolar ainda 
não havia encontrado um sistema de proteção social para resguardá-la:

Ora, o desenvolvimento da população escolar, no Distrito Fede-
ral, de estreita capacidade de resistência, quase sempre forçada 
pelos estudos e pelo trabalho imposto aos menores sob a pressão 
das necessidades domésticas, não encontrou ainda para resguar-
dá-la do esgotamento precoce e do contágio ameaçador, esse 
conjunto de medidas que vão desde a organização eficiente da 
inspeção médica e dentária, da educação física em bases cientí-
ficas, até a preparação do meio favorável à educação higiênica 
e à assistência alimentar às crianças desamparadas (AZEVEDO, 
1929, p. 48).
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 Sendo sua intenção criar esse conjunto de medidas, Fernando de 
Azevedo (1929, p. 49-51) adianta um programa de remodelação técni-
ca do ensino em que tanto viabilizaria os meios favoráveis à aplicação 
da educação física nas novas construções escolares, quanto os esforços 
para centralizar na Diretoria de Instrução Pública os serviços de assistên-
cia social, alimentar e sanitária. Nessa proposta, toma a instalação ade-
quada de edificações e instalações escolares como instrumentos auxilia-
res de um melhor sistema de profilaxia e educação e a criação de um 
corpo de professoras visitadoras enquanto forma de articular inspeção e 
assistência escolar. Azevedo (1929, p. 50) arremata seu plano de remode-
lação dos serviços de ensino da capital com um efetivo compromisso de 
organização:
 

A remodelação técnica do ensino completará a obra que se im-
põe, instituindo as cantinas escolares, para que os alunos voltem 
refeitos aos seus trabalhos diários, colônias de férias na praia e 
na montanha, as escolas e classes ao ar livre, para as crianças 
depauperadas, as classes e escolas para anormais, e um sistema 
completo de educação física obrigatória e sistematizada, sobre 
cujo valor preventivo em relação à saúde não será preciso insistir.

 À luz desse compromisso, o discurso de Azevedo chama a atenção 
pelo poder estratégico. Ao justificar e defender o anteprojeto de reforma 
do ensino perante os círculos abastados da sociedade carioca, Fernan-
do de Azevedo atende a interesses e reivindicações tanto dessas clas-
ses quanto das classes populares. Nesse sentido, o diretor da instrução 
pública assumiu o caráter inclusivo dessas medidas de auxílio social sem 
subverter as formas de controle social vigentes no país, que tão bem Wa-
nderley Guilherme dos Santos (1979) identificou como um processo de 
“expansão regulada da cidadania”.

A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CÓDIGO DE ENSINO 
DE 1928
 A assistência social, alimentar e sanitária foi ratificada na lei de refor-
ma do ensino de 1928. Tratou-se da sua organização em cinco capítulos 
do Título V da Parte VIII do decreto n.º 2.940, de 22 de novembro de 1928. 
Assim, vinha incluída na parte da higiene física do aluno e da higiene 
escolar e seguia depois dos títulos da educação física e sua organiza-
ção, da inspeção médica e dentária escolar, da assistência higiênica das 
crianças e da escola primária e higiene infantil. O título VI, que encerra a 
parte VIII da lei, dizia respeito às edificações e instalações escolares. Na 
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verdade, no Código de Ensino de 1928, os auxílios sociais da escola foram 
previstos como parte de um conjunto de ações higiênicas. Por essa razão 
não convém perder a perspectiva de que a regulamentação da assis-
tência escolar no Distrito Federal ocorreu tendo em vista uma ação que 
ia desde a inspeção de saúde até a construção e instalação adequadas 
de escolas.
 É possível reconhecer, igualmente, que a lei de ensino de 1928 foi 
uma tentativa de reorganização da assistência prestada na escola, tor-
nando-a mais ampla, sistemática e organizada. Conforme a análise de 
Marcílio (2006, p. 222) acerca do sentido assistencial do Código de Me-
nores de 1927, a legislação definia o horizonte de um projeto jurídico que 
assumia a assistência à infância desvalida e criava um aparato governa-
mental para atender a essa nova função e, também, controlá-la. Nesse 
sentido, a visibilidade que a regulamentação da reforma do ensino deu 
às práticas de assistência social, alimentar e sanitária dos alunos legitimou 
ações de promoção social a partir da escola.
 De acordo com o regulamento do ensino, as instituições da assis-
tência social escolar eram os internatos de assistência, a caixa escolar, 
a cooperativa escolar, a caixa econômica escolar e as associações pe-
riescolares. A rede de auxílio que assim se buscou fazer o poder público 
exercer na capital federal alcançava a formação profissional, o amparo 
aos alunos pobres, o cultivo da prática previdenciária e a cooperação 
com associações particulares de educação higiênica e tratamento de 
enfermos. Com vistas a essas práticas, cada instituição teve especificada 
suas atribuições.
 No número de 4, os internatos de assistência considerados pelo re-
gulamento de ensino já eram instalações em funcionamento na cidade. 
Os Institutos Ferreira Vianna e João Alfredo e a Escola Visconde de Mauá 
atendiam menores órfãos do sexo masculino e o Instituto Orsina da Fonse-
ca as menores órfãs do sexo feminino. O regulamento de ensino integrou 
esses estabelecimentos às finalidades da reforma organizando-os segun-
do um caráter profissional especial definido (cf. DISTRITO FEDERAL, 1928, 
art. nos 373, 375, 568 e 569). De modo que o Instituto Orsina da Fonseca 
ficou submetido ao regime das escolas profissionais femininas, o Institu-
to João Alfredo tornou-se um estabelecimento de ensino profissional de 
eletro-técnica e mecânica e a Escola Visconde de Mauá a feição de 
uma escola agrícola enquanto o Instituto Ferreira Vianna foi organizado 
como estabelecimento de ensino primário, elementar e médio. Nessas 
instituições a Municipalidade ficava obrigada de fornecer alimentação, 
vestuário, calçado, tratamento médico e dentário aos internos (DISTRITO 
FEDERAL, 1928, art. n.º 553).



244

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - NDIHR

 As caixas escolares foram definidas no regulamento do ensino como 
instituições destinadas a amparar os alunos pobres com alimentação e 
vestuário. Longe de ser desconhecida nas escolas do Distrito Federal, a 
caixa escolar também foi uma prática que a lei do ensino incorporou 
para reorganizar e dar uma maior legitimidade. Em conformidade com o 
disposto no artigo n.º 572 do decreto n.º 2.940, cada distrito escolar deve-
ria implantar uma caixa escolar dirigida em comissão pelo inspetor esco-
lar do distrito, como presidente, e quatro professores, eleitos anualmente, 
em assembléia geral de sócios. Além das diretrizes administrativas, a regu-
lamentação da caixa escolar no decreto de reforma do ensino definiu os 
parâmetros para a constituição do patrimônio dessa instituição. O artigo 
n.º 578 do regulamento do ensino estabelecia que:

O patrimônio da caixa será constituído pela dotação orçamentá-
ria, pela quota de 20% da renda bruta da caixa de cada escola, 
por donativos, pelo produto de festas beneficentes promovidas 
para este fim, pela contribuição dos sócios beneméritos e remidos 
e, em geral, por quaisquer contribuições.
Parágrafo Primeiro – Dos valores que constituem o patrimônio da 
caixa a diretoria distribuirá 60% mensalmente entre as seções da 
caixa, de acordo com as necessidades de cada uma, e destinará 
40% para fundo de reserva, que será depositado em estabeleci-
mento bancário.

Parágrafo Segundo – Os donativos em espécie serão distribuídos 
em sua totalidade.

 Portanto, as caixas escolares foram uma instituição de captação 
de recursos por meio de contribuições de particulares no distrito escolar. 
Seu equivalente nos estabelecimentos de ensino eram as cooperativas 
e caixas econômicas escolares. Nessa versão local, a caixa econômica 
funcionava como uma associação cooperativa de consumo, tendo os 
alunos como sócios. O objetivo prescrito em lei das caixas econômicas 
escolares foi o de criar em cada escola um “meio educativo do espírito 
de cooperação” e “auxiliar a aquisição do material didático” (DISTRITO 
FEDERAL, 1928, art. n.º 585). Assim, o regulamento dispunha sobre a sub-
venção de material escolar e de merenda (cf. art. nos 588 e 589) e, nas 
escolas domésticas e profissionais, a criação de caixas econômicas esco-
lares para pequenos depósitos por parte dos alunos (art. n.º 590).
 A bem da assistência aos alunos o regulamento do ensino de 1928 
facultava ao diretor geral da instrução pública aceitar a cooperação de 
associações periescolares. Foram nomeadamente lembradas às possibili-
dades de entendimento com a Cruz Vermelha, as instituições particulares 
de educação sanitária e assistência a enfermos e as que se costumavam 
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constituir com as denominações de Copo de Leite, Prato de Sopa e ou-
tras congêneres. Segundo Sposati (1991, p. 32), pode-se pensar a consti-
tuição de relações de parceria desse tipo entre o poder público e a so-
ciedade organizada como um meio do Estado estender serviços sociais 
aos mais espoliados. No entanto, através de convênios de serviços com 
organizações filantrópicas, de benemerência ou comunitárias as atribui-
ções do governo são partilhadas pela comunidade enquanto a pobreza 
permanece entendida como uma questão ética a ser trabalhada pelas 
organizações filantrópicas voltadas para minorar a miséria.
 Ainda que na direção de uma organização mais sistemática e cien-
tífica da assistência social escolar, o regulamento do ensino de 1928 ope-
rava com uma concepção de serviço social marcada pela benesse ou 
pelo favor,  distribuídos pela sociedade solidária ou pelo Estado. De fato, 
na análise de algumas das ações propostas na lei de reforma do ensino 
– o fornecimento de vestuário e alimento, festas beneficentes para arre-
cadação de fundos, ajuda individual financeira ou em espécie – obser-
va-se que a assistência escolar configura uma prática e não uma política. 
Mesmo sendo a expressão de uma vontade política de intervir de forma 
permanente no processo de escolarização da criança pobre, o decreto 
n.º 2.940 não regulamentou como assistência escolar mais que a distribu-
tividade de serviços sociais básicos para amparar os alunos pobres com 
alimentos, vestuário e tratamento de saúde. 
 No entanto, para além desses auxílios residuais, há um conjunto de 
ações estruturadas para perpassar toda a política educativa apresen-
tada com a reforma do ensino entre 1927 e 1930, que em 1928 o regula-
mento do ensino sistematizou. Nos 157 artigos que compunham a parte 
do Código de Ensino no qual estava incluído o título sobre a assistência 
social, alimentar e sanitária, previram-se a obrigatoriedade da educação 
física, a centralização dos serviços de saúde da Diretoria da Instrução e 
a criação de pelotões de saúde, de um corpo de enfermeiras escolares, 
escolas ao ar livre, colônias de férias, escolas maternais e creches. Essas 
ações sim estavam mais orientadas à constituição de uma política públi-
ca estrutural com vistas a promover a educação como um serviço social 
do Estado.
 Com o novo código de ensino, a responsabilidade dos serviços de 
instrução pública em relação à infância sofreu um redimensionamento 
institucional na capital. A previsão de medidas como a criação e instala-
ção, na qualidade de instituições de higiene social e de educação física 
extra e pós escolar, em zonas de população operária, de praças de jogos 
infantis para servir às crianças em geral e à população das escolas, sina-
lizava para expansão de atribuições da Diretoria Geral de Instrução do 
Distrito Federal sobre a cidade (DISTRITO FEDERAL, 1928, art. 449). No mes-
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mo âmbito, a instituição de escolas ao ar livre, das colônias de férias, das 
escolas maternais e das creches trazia providências de localização na 
cidade. Compreendidas como necessárias “em face da miséria social e 
da pobreza da população escolar”, a organização de escolas ao ar livre 
foi prescrita para distritos rurais e suburbanos, “em prédios especialmente 
construídos, cercados de terrenos amplos e arborizados, de fácil acesso, 
mas longe das zonas de grande trânsito” (DISTRITO FEDERAL, 1928, art. nos 
530 e 531). Já paras as crianças cuja saúde demandasse uma estação 
de cura prolongada, a lei de ensino estabelecia a localização de uma 
colônia de férias na montanha e outra na praia (DISTRITO FEDERAL, 1928, 
art. n.º 545). O estabelecimento de escolas maternais e creches se daria, 
de preferência, segundo o regulamento do ensino, junto às fábricas que 
oferecessem casa para instalação e alimento das crianças (cf. DISTRITO 
FEDERAL, 1928, art. n.º 548).
 Noutro sentido, a aposta na organização de gabinetes dentários nas 
escolas e nos distritos escolares, de um corpo de enfermeiras visitadoras 
e de pelotões de saúde fazia da escola uma instância de referência dos 
serviços de saúde e educação higiênica. Mesmo restrita à população 
escolar, a cumplicidade que em 1928 o Código de Ensino estabeleceu 
entre as iniciativas de promoção da saúde e as funções de ensino, apa-
recia na insistência no atendimento sistemático das crianças para trata-
mento dentário, ou terapêutica médica. Não só havia artigos prevendo 
o encaminhamento para hospitais, ambulatórios e clínicas especializadas 
das crianças que necessitassem de tratamento e a garantia para que 
tivessem assistência gratuita e amparo social quando pobres (cf. DISTRI-
TO FEDERAL, 1928, art. n.º 474, alíneas g). O regulamento de reforma da 
instrução determinava o exame regular dos alunos das escolas primárias 
por inspetores médicos (art. n.º 474), designava enfermeiras para visitar as 
famílias dos alunos (art. n.º 514, alínea k), e afirmava o lugar preponderan-
te da higiene e da puericultura no ensino primário ministrado às meninas 
das escolas públicas (art. n.º 528). 
 Outro centro de articulação entre as iniciativas de promoção da 
saúde e a reorganização das instituições educativas do Distrito Federal foi 
pretendido com a criação de dispositivos de estreitamento dos serviços 
públicos e privados. Nesse sentido, a alínea “i” do artigo n.º 503 do de-
creto n.º 2.940 determinava que o inspetor dentário escolar estimulasse e 
orientasse “a iniciativa particular na instalação de gabinetes dentários e 
no aparelhamento do sistema de assistência dentária escolar”. Igualmen-
te, o artigo n.º 527 do regulamento do ensino foi exemplar das relações 
que o poder público queria fazer valer em relação aos estabelecimentos 
particulares de saúde. Determinava que todas as instituições de assistên-
cia médica e dentária do Distrito Federal que recebessem qualquer favor 
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da Municipalidade ficavam obrigadas a tratar os alunos pobres das es-
colas primárias quando enviados pelos inspetores médicos (cf. DISTRITO 
FEDERAL, 1928, art. n.º 527). Em grande parte, artifícios desse tipo serviam 
para amparar a oferta de serviços da administração central do ensino 
público com instituições especializadas de tratamento. Também nesse 
caso, nota-se a ambição de fomentar o apoio de entidades particulares 
à obra de assistência escolar.
 Em conjunto, o auxílio das ações distributivas, o redimensionamento 
institucional dos serviços de assistência à infância da instrução pública e 
a aposta na articulação da escola com entidades de saúde, subvencio-
nadas pela Municipalidade, operam uma produção paralela de serviços 
educativos. De fato, o regulamento de reforma não só estabelecia um 
regime higiênico nas escolas e acentuava o caráter preventivo da as-
sistência escolar, também preconizava o acesso de serviços sociais ne-
cessários à atenção dos segmentos populacionais mais pobres. Sob essa 
perspectiva, tomou a escolaridade como critério de acesso a bens e ser-
viços. Ao mesmo tempo em que a assistência social tem assento e visibi-
lidade na lei do ensino de 1928 ela foi um meio de mobilizar e organizar 
os contingentes de crianças pobres das escolas públicas para usufruir de 
direitos sociais. Mediante um programa bem estruturado e definido por 
lei, a reforma da instrução assumiu a inclusão das crianças matriculadas 
nas escolas públicas aos bens e serviços prestados direta ou indiretamen-
te pelo Estado. 

AS FINALIDADES SOCIAIS DOS PROGRAMAS ESCOLARES DE 1929
 A ênfase nas finalidades sociais da educação também foi uma ca-
racterística presente nos planos de ensino publicados em 1929 no Dis-
trito Federal. Entretanto, diferentemente dos argumentos utilizados por 
Fernando de Azevedo para justificar uma nova reforma da instrução na 
capital e das disposições que regulamentaram a lei de ensino, em vez 
do enfrentamento das desigualdades, os programas escolares focaram 
as interações sociais. Os parâmetros de ação que este documento es-
tabelecia, não traziam inferências ou configuravam uma percepção 
quanto às condições sociais da clientela escolar. Fundamentalmente, 
os Programmas para os Jardins de Infancia e para as Escolas Primarias 
abordavam as práticas sociais envolvidas no processo de escolarização 
inicial e, assim, as relações professor-aluno, a participação da família no 
ambiente escolar e a atuação da escola sobre o meio.
 Nesse âmbito de preocupações, caminhou-se em direção ao es-
treitamento das relações entre professor e aluno. De acordo com os pro-
gramas escolares, a função do professor era orientar a observação e as 
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experiências da criança. Fonte estimuladora da atividade, mas também 
responsável pela disciplina da classe, cabia ao professor provocar nos 
alunos “um estado de receptividade psíquica” às impressões exteriores, 
fazendo com que soubessem “observar convenientemente os fenôme-
nos de ordem física e social” que os cercavam (DISTRITO FEDERAL, 1929, 
p. 30). Os estímulos para se efetivar a interação com o meio foram mui-
to presentes nos programas escolares. Para os trabalhos de expressão e 
iniciação matemática recomendava-se ao professor que partisse das si-
tuações ou dos problemas da vida cotidiana, encaminhando os alunos 
a achar tanto a forma de que precisa para expressar-se, quanto o justo 
equilíbrio entre o raciocínio e o cálculo mental ou escrito (cf. DISTRITO FE-
DERAL, 1929, p. 35 e 43).  Por outro lado, haviam recomendações quanto 
ao ensino das mais variadas práticas sociais. Nesse sentido, os programas 
escolares basicamente prescreviam ao magistério praticar com os alu-
nos as regras sociais de conversação, procurar obter bons hábitos e bons 
sentimentos e cultivar as qualidades cívicas, robustecendo a formação 
moral da criança (DISTRITO FEDERAL, 1929, p. 35, 49-50).
 Igualmente perspicazes, as observações dos programas de ensino 
acerca da interação das escolas com o meio social solicitavam que a 
base da educação nesses estabelecimentos de ensino fosse o conheci-
mento do ambiente, da natureza, das pessoas, coisas ou atividades cir-
cundantes. Por conseguinte, cumpria à escola rodear o aluno de todas 
as condições favoráveis para o seu desenvolvimento (DISTRITO FEDERAL, 
1929, p. 51). Em 1929, os Programmas para os Jardins de Infancia e para 
as Escolas Primarias mencionavam a acomodação e limpeza da esco-
la, a inspeção médica e o conhecimento das ciências físicas e naturais 
como meios de aproveitar a plasticidade do desenvolvimento da crian-
ça para criar hábitos higiênicos e a consciência das responsabilidades 
com a futura prole. Nesses termos, entendeu-se que era incumbência da 
escola fazer com que o desenvolvimento da criança ocorresse no melhor 
sentido, “quer individualmente para o aluno, quer coletivamente para a 
sociedade” (DISTRITO FEDERAL, 1929, p. 30). Tendo em vista estender esse 
tipo de influência para o lar, os programas escolares lembravam o valor 
da circulação nas reuniões do círculo de pais, de dissertações elabora-
das pelos alunos sobre as vantagens das práticas sanitárias (cf. DISTRITO 
FEDERAL, 1929, p. 51). 
 Outro fator de interação social que os programas escolares focaram 
em 1929, foi a atividade em comum entre os alunos. A opção por favore-
cer respostas ativas das crianças quanto ao trabalho feito em classe na 
escola primária resultou em estímulo para a realização de jogos em co-
muns e de atividades em grupo e da criação de oportunidades de opinar 
na vida da escola. Por um lado, à proposta de jogos em comum e de 
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discussões seguia a sugestão de cultivar os sentimentos afetivos, o espírito 
de cooperação e as qualidades dependentes da vontade (cf. DISTRITO 
FEDERAL, 1929, p. 50). Do mesmo modo, em trabalhos executados em co-
operação pelos alunos eram vistos como um meio de as crianças adquiri-
rem domínio sobre si próprias e sentimento de grupo, que lhe ensinaria “a 
defender a sua personalidade respeitando a alheia e a colocar a obra 
coletiva acima do ponto de vista individual” (DISTRITO FEDERAL, 1929, p. 
40).  Por outro lado, criar meios de participação do aluno nas decisões 
da escola visava o preparo do cidadão. De acordo com as orientações 
do programa de ensino para as escolas primárias, essa era uma forma de 
desenvolver nas crianças “a iniciativa, a capacidade de julgamento e de 
escolha, o senso de responsabilidade, o cooperativismo, favorecendo ao 
mesmo tempo a manifestação das personalidades” (DISTRITO FEDERAL, 
1929, p. 50). De muitas maneiras, o programa de ensino de 1929 organi-
zou-se em perfeita consonância com o princípio da escola-comunidade, 
escola do trabalho em cooperação, que constava da proposta de refor-
ma do ensino apresentada e defendida pelo diretor da instrução pública. 
Na perspectiva de Fernando de Azevedo (1930, p. 14-15), registrada na 
introdução dos Programmas para os Jardins de Infancia e para as Escolas 
Primarias:

O aluno não deve exercer a sua atividade isoladamente, mas, 
quanto possível, em grupos, em que a realização e a responsa-
bilidade de um “trabalho” sejam atribuídas a vários indivíduos, 
para se habituarem a agir em cooperação, afirmando a sua per-
sonalidade, com espírito de disciplina coordenador de esforços 
individuais. Não se trata, apenas de preparar o indivíduo, em si 
mesmo, torná-lo apto para o trabalho (ideia individual), mas de 
preparar o indivíduo para a comunidade (ideia social), habituá-lo 
a desenvolver e disciplinar a sua atividade, pondo-a em função 
da atividade de outro, para um objetivo determinado. Trabalhar 
com outros, para que a colaboração seja interpretada e realiza-
da como meio de maior rendimento do trabalho, é o fim a que se 
propõe a escola nova, instituída para uma sociedade baseada 
na organização do trabalho.

 A educação da infância implantada na capital brasileira foi prin-
cipalmente concebida como recurso para por a criança em contato 
como o meio, preparando-a para a escolarização primária. Em razão dis-
so, visava tanto dar à criança o conhecimento de sua própria personali-
dade, “a consciência do seu eu, de suas necessidades, suas aspirações, 
seus fins, seu ideal”, quanto o conhecimento do meio em que vivia, “de 
que depende e sobre o qual deve agir” (DISTRITO FEDERAL, 1929, p. 22). 
Os exercícios vieram agrupados em tipos, cujos títulos denotavam os di-
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ferentes aspectos da educação infantil. Por princípio, todos os exercícios 
buscavam desenvolver as aptidões sensoriais e motoras da criança, os 
de observação e associação através de jogos motores, visuais motores, 
visuais, auditivos motores e táteis e os exercícios de expressão por meio 
de desenho espontâneo, dobraduras, cartonagem, modelagem, cons-
truções froebelianas, colagem, recortes e palestras (cf. DISTRITO FEDERAL, 
1929, p. 23-27). 
 O programa dos jardins de infância do Distrito Federal propunha e 
organizava modos de evidenciar os focos de interesse da reforma. Segun-
do as diretrizes do programa, a preocupação dominante da educação 
infantil era “conduzir a criança a possuir-se, concentrar-se, dominar-se, 
despender e desenvolver eficazmente suas energias disciplinar-se” (DIS-
TRITO FEDERAL, 1929, p. 19). Na orientação da jardineira predominavam 
as diretrizes para o preparo de um ambiente onde a criança pudesse se 
educar com a máxima liberdade em suas manifestações espontâneas. 
Assim propunha-se exercitar os sentidos das crianças, proporcionando-
-lhes um lugar onde desenvolver as pernas, os braços, a voz. Da mes-
ma maneira, era diretriz para a educação do Jardim, habituar a crian-
ça, através de numerosos entretenimentos, a ver, ouvir, manusear, imitar, 
criar, perguntar e responder, fazendo-a aprender “a viver em sociedade, 
a amar os pais, os mestres, os colegas” (DISTRITO FEDERAL, 1929, p. 19). 
 No programa para o Jardim da Infância, o dispositivo central para 
averiguar essas condições de sociabilidade da criança foi o exame de 
afetividade. Tratava-se de uma ficha de observação das tendências das 
crianças. A classificação indicada em 1929 foi de sete tipos: tendências 
egocêntricas de conservação individual, tendências egocêntricas de 
conservação do grupo, tendências de defesa, tendências mistas, coad-
juvantes, derivadas complexas e complementares. Procurava-se sondar 
nas atividades da criança o seu humor, as suas necessidades constantes, 
o seu instinto de propriedade, a simpatia, o seu instinto sexual, suas ten-
dências familiares, grupal e de defesa, as suas preferências e curiosida-
des, seu gosto, sua ética, suas particularidades de inteligência e consci-
ência e suas tendências sociais. 

Tendências Egocêntricas. Conservação Individual
a) tendências primárias

Como se alimenta – Comedidamente? Exageradamente? É gulo-
sa? Furta para adquirir alimentos? Quais? Quais os alimentos que 
a intoxicam?
Como Suporta – a dor, o frio, o calor, a mudança de temperatura, 
a fadiga, a moléstia, a convalescência, os ferimentos?
Tem necessidade de movimento constante?
Qual seu humor habitual?
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b) tendências secundárias
Self-feeling – Preocupa-se com o seu eu? É ambiciosa, orgulhosa, 
vaidosa, suscetível de se melindrar? Impõem-se aos outros pela 
dignidade? É independente, autoritária? Tem espírito de contradi-
ção? É teimosa? Esta sempre satisfeita consigo? Inveja a superiori-
dade das outras? Reclama seus direitos? Não se deixa lesar?
Instinto de propriedade – Tem amor ao que lhe pertence? É cui-
dadosa com o que é seu? É ordenada, econômica, avarenta? 
Apossa-se de objetos alheios? Em que circunstâncias? Tem inve-
ja e deseja o que não é seu? Gosta de colecionar? Tem prazer 
em emprestar, pedir emprestado, trocar ou vender? Restitui o que 
pede emprestado? Procura lucrar nas trocas?
 Tendências Egocêntricas. Conservação de Grupo e da Espé-
cie
Simpatia – Isola-se ou procura sociedade? Inspira simpatia? Procu-
ra atrair simpatia e afeição? De quem? É ciumenta ou exclusiva 
em suas afeições, bem educada, obediente a todos ou a cer-
tas pessoas, meiga, serviçal? Deixa-se dominar por admiração ou 
amizade? É crédula, rancorosa?
Instinto sexual – Procura exclusivamente a companhia de outro 
sexo? Tem hábitos viciosos? (não confundir com os tics). Mostra 
espírito de malícia por desenhos, gestos, palavras impróprias á ida-
de?
Tendência familiar – Gosta de brincar com bonecas, com crianci-
nhas? Presta-lhes auxílio de qualquer maneira?
Tendência grupal – Tem orgulho de sua família? Defende qualquer 
de seus membros quando atacados? Tem espírito de partidos nos 
brinquedos, esportes etc? Tem espírito de classe na escola, na so-
ciedade?

Tendências de defesa
Defesa passiva – É medrosa? De que? É supersticiosa, prudente, 
tímida, mentirosa, hipócrita por medo das conseqüências? Fica 
amuada facilmente? Ataca para se defender? Defende os ou-
tros? Quem? Defende o bem alheio?
Defesa ativa – É irritada, colérica, violenta, brutal, destruidora, brus-
ca, má, intrigante, caçoista, covarde, mentirosa com intenção de 
prejudicar, vingativa?

Tendências Mistas
Instinto de concorrência – É sensível ao estímulo? Prejudica os ou-
tros para aumentar seu valor?
Necessidade de aprovação – É sensível à animação, ás ameaças 
ou castigos? Deve ser tratada com doçura ou firmeza? Explora a 
bondade, a fraqueza, o sentimentalismo?

Tendências Coadjuvantes
Imitação – Imita o que vê (atos, ocupações, defeitos), o que ouve 
(barulho, música, linguagem) ideias, opiniões, crenças? É sugestio-
nável? Por quem e por quê? Quem imita?
Jogos e brinquedos – Quais os preferidos: sensoriais, de movimen-
to, barulhentos, lucrativos, de acaso, de imaginação, de lingua-
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gem? Sabe organizar um brinquedo? Respeita as regras? Procura 
papel principal ou secundário? Joga para ter lucro?
Curiosidade – É curiosa de novidade? De que supõe lhe ser veda-
do? Em que ocupações procura se aperfeiçoar? Em que assunto 
procura adquirir noções novas?

Tendências Derivadas Complexas
Estética – Admira o belo? Qual a arte que mais aprecia? Aprecia 
a natureza?
Ética – Distingue o bem do mal? Procura fazer o bem ou mal? 
Preocupa-se com a conseqüência de seus atos? Tem noção de 
dever? É escrupulosa, sincera, franca, honesta, leal? Segue maus 
conselhos, maus exemplos? Resiste ao mal? Por que motivos? Tem 
necessidade de que a amparem para resistir ás tendências des-
favoráveis? Desculpa-se facilmente? Promete muito? Cumpre sua 
palavra? Arrepende-se facilmente? Tem remorsos? Tem um ideal? 
Quem procura imitar? Quem deseja ser? Por que?
Tendências sociais – Penaliza-se do sofrimento alheio? É generosa, 
delicada, meiga, paciente, indulgente? Reclama justiça para os 
outros? Reconhece o mérito alheio? É discreta, reconhecida, de-
sinteressada? Tem prazer em ser útil? A quem? Cuida de animais 
domésticos ou plantas?

Tendências Complementares
Forma de atividade – É ativa? Está constantemente ocupada? 
Que ocupações prefere na escola, em casa? Trabalha esponta-
neamente, ajudada, vigiada, estimulada, com esperança de re-
compensa, com medo de castigo, para ser agradável a alguém? 
Prefere ocupações tranqüilas ou movimentadas? Prefere traba-
lhar ao ar livre? Passa de uma a outra ocupação por associação 
de ideias? Quais os característicos de sua atividade e trabalho 
(precisão, minuciosidade, limpeza, clareza, ciência, imaginação)? 
Como trabalha (com ordem, calma, em silêncio, com paciência, 
método, atenção, rapidez, economia, estabilidade, perseveran-
ça)?
Particularidades de inteligência e consciência – É razoável, pon-
dera, metódica, pontual, apressada, lógica, tolerante, absoluta, 
imaginativa, obtusa, teimosa, crítica, superficial, humorista, otimis-
ta? Encadeia suas ações para um determinado fim? É sugestioná-
vel, orgulhosa, autoritária? (DISTRITO FEDERAL, 1929, p. 27-29).

 Como se vê, nesse quadro, mereceram atenção tanto as questões a 
respeito das tendências psicológicas da criança quanto as suas tendên-
cias sociais. A identificação do perfil psicológico e social dessa infância 
escolarizada visava à produção de uma carta biográfica cuja finalidade 
foi formar um conhecimento mais profundo “da vida intima da criança, 
de seus sentimentos, sua afetividade, seu caráter, a natureza e a orienta-
ção de suas aspirações e sua vontade” (DISTRITO FEDERAL, 1929, p. 21). 
Nesse âmbito, o programa para os Jardins de Infância foi organizado de 
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acordo com as rubricas utilizadas por Decroly (1926) em seu examen de 
l’affectivité. 
 No caso do ensino primário, conforme observa Vidal (1998, p. 78), os 
programas escolares foram concebidos “tendo o labor como meio e ob-
jeto, e a sociedade como fim”. Portanto, tiveram prioridade  as matérias 
apropriadas para o ensino vocacional, a educação a partir da realidade 
da criança e a formação patriótica. O compêndio das disciplinas minis-
tradas articulava como disciplinas de observação o ensino de Geografia 
e Ciências Físicas e Naturais, como disciplinas de expressão o ensino de 
Linguagem, Desenho e Trabalhos Manuais, como iniciação à matemática 
o ensino de Aritmética e Geometria e como educação higiênica o ensino 
de Higiene e Puericultura. Trazia ainda parâmetros para as disciplinas de 
Educação Social e de Educação Doméstica e para o estudo da História 
Pátria. Na composição dessa grade se coadunaram práticas conside-
radas concretas e ativas. Segundo a introdução que Fernando de Aze-
vedo (1930a, p. 11-12) escreveu para o programa das escolas primárias, 
tratava-se de transmitir o ideal de ação às novas gerações: “o espírito de 
iniciativa, a consciência da necessidade do esforço para afirmar-se, o 
gosto, o hábito e a técnica do trabalho e o respeito à personalidade do 
outro, pelo sentimento e pelo hábito do trabalho em cooperação”.
 A ênfase na organização e utilização de objetos variados no ensino 
primário foi proposição central nos programas escolares de 1929. Em fun-
ção da compreensão que se tinha da maneira como a criança adquiriria 
conhecimentos, a proposta educativa da Diretoria de Instrução do Distri-
to Federal incentivou o recurso a materiais para observação e manuseio 
dos alunos. Sua perspectiva de orientação resultou de uma identificação 
profunda entre os princípios dos métodos ativos de educação e a con-
cepção de que para adquirir conhecimentos a criança tinha que primei-
ro considerar objetos e fatos diretamente por intermédio dos sentidos e da 
expressão imediata. Nesse sentido, era indicado fazer a criança lidar com 
aquilo que ia ser objeto da investigação, cabendo ao professor aceitar, 
ou mesmo solicitar dos alunos material fitológico, zoológico ou geológico 
para que sobre ele versassem os estudos (DISTRITO FEDERAL, 1929, p. 32).  
Igualmente indicado era o emprego de coleções de caixas de vários 
tamanhos, de bolas pedras, botões, pauzinhos, cartões de cromo para 
materializar a aprendizagem dos cálculos e, deste modo, colocar o alu-
no em face de pequenos problemas da vida prática (DISTRITO FEDERAL, 
1929, p. 44). Também nessa perspectiva, a prática com materiais usuais 
no trato social foi incentivada. Assim, por constituírem aplicações comuns 
na vida social, convinha ao professor utilizar cartas, recados, requerimen-
tos, contratos e outras formas práticas de redação (cf. DISTRITO FEDERAL, 
1929, p. 37). Mesmo quando da impossibilidade de mediar os processos 
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de aprendizagem com objetos e materiais habituais da vida cotidiana, 
mantinha-se a preocupação de indicar meios de visualização e mate-
rialização do ensino como, no caso da História, “a apresentação de es-
tampas, a utilização de projeções fixas ou animadas e a organização de 
quadros e álbuns com estampas colecionadas pelos alunos na visita a 
locais históricos” (DISTRITO FEDERAL, 1929, p. 48).
 Os métodos ativos de ensino tornaram-se uma postura de trabalho 
firmemente sustentada nos Programmas para os Jardins de Infancia e 
para as Escolas Primarias. Um registro dessa posição foi a recomendação 
para fazer o aluno utilizar todos os seus sentidos, cabendo ao mestre não 
só desenvolver na criança o espírito de observação como também o de 
iniciativa e respeitar a feição pessoal da capacidade criativa dela (DIS-
TRITO FEDERAL, 1929, p. 34). O enfoque na frequência de excursões reve-
lava na atenção dada aos jardins públicos, aos morros, aos campos, às 
feiras, aos museus, às fábricas, ao comércio, outra faceta desse mesmo 
esforço para aguçar a capacidade observadora e as iniciativas da crian-
ça (DISTRITO FEDERAL, 1929, p. 33-34). Principalmente, tratava-se de fazer 
o aluno “experienciar”. Já no ambiente da escola, o recurso indicado ao 
professor era promover, tanto quanto possível, experiências de física, de 
química ou de mensuração que os próprios alunos pudessem conduzir. A 
questão era interessar a ação da criança pois, de fato, sob o ponto de 
vista dos programas escolares de 1929, era preferível “um menor núme-
ro de noções solidamente conquistadas por meio de experiências dos 
próprios alunos em aparelhos de rudimentar construção, à maior soma 
de saber por doutrinação livresca” (DISTRITO FEDERAL, 1929, p. 32). Na 
parte moral, mereceram atenção especial os hábitos e os sentimentos 
das crianças. Os programas para as escolas primárias consideravam, por 
um lado, a pontualidade, a ordem e a cortesia e, por outro, a tolerância 
e bondade os requisitos da ação para a vida, recursos essenciais de ini-
ciativa e perseverança (DISTRITO FEDERAL, 1929, p. 50). Além disso tudo, 
havia a orientação de que na realização de trabalhos úteis a criança 
desenvolveria “uma capacidade muito maior de colaborar no ambiente 
social” (DISTRITO FEDERAL, 1929, p. 39). Tal prescrição supunha as ativida-
des de trabalho manual como um instrumento de aquisição, uma forma 
de aproveitar a atividade como um meio de ensinar. Conforme explicou 
Azevedo (1930, p. 13), era nesse aspecto que o princípio da escola do 
trabalho estava de acordo com os métodos ativos de educação.
 Semelhante visão sobre as práticas de ensino foi ainda estendida 
para cultivar a ideia de união nacional e o interesse e respeito pelo país. 
Sobretudo o programa para as escolas primárias salientava o conheci-
mento do meio em que a criança vivia como principal forma de incenti-
var o sentimento de brasilidade. Tanto quanto as qualidades e conheci-
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mentos de ordem social, o cultivo do sentimento de brasilidade foi uma 
questãode fundo nas instruções para o ensino das disciplinas de observa-
ção, de expressão, de iniciação matemática, de História ou de Educa-
ção Social. Mais que um conteúdo social, os Programmas para os Jardins 
de Infancia e para as Escolas Primarias recomendavam práticas sociais 
de educação. Em 1929, a reforma dos programas da jardineira e do en-
sino primário baseou a educação na aprendizagem prática da vida co-
letiva. Fundamental para um projeto de revisão dos fins sociais da escola, 
essa perspectiva de orientação indicava a experimentação, a interação 
social e o trabalho em comum, como meios para operacionalizar na prá-
tica da educação novos valores de vida. 
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RESUMO
 Objetiva-se apresentar uma discussão em torno dos 
desafios da pesquisa em história da educação com os livros 
didáticos como fonte/objeto de investigação, tendo como 
recorte espaço temporal o estado de Mato Grosso uno, du-
rante a Era Vargas. Para tanto, o presente artigo traz a lume 
os livros didáticos enquanto fonte para a História da Educa-
ção e, em seguida, versa sobre o percurso de pesquisa dos 
livros didáticos que circularam no Estado nas décadas de 
1930 e 1940. 

Palavras-chave: Livros Didáticos. Mato Grosso. Pesquisa em 
História da Educação.

RESUMEN

 El objetivo es presentar un análisis de los retos de la in-
vestigación en Historia de la Educación con manuales esco-
lares como fuente/objeto de investigación, teniendo como 
límite espacio temporal el estado de Mato Grosso uno, en 
Brasil, en la Era Vargas. Por lo tanto, este artículo pone de 
manifiesto los manuales escolares como fuente para la histo-
ria de la educación y, a continuación, se refiere a la ruta de 
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búsqueda de los manuales escolares que circularon en el Estado entre las 
décadas de 1930 y 1940.

Palabras clave: Manuales Escolares. Mato Grosso. Investigación en Histo-
ria de la Educación.

[...] as obras didáticas impressas em papel ordinário, que pouco 
resiste ao manuseio, mal encadernadas, vão alcançando preços 
elevadíssimos, fora do alcance da bolsa de muitos pais, que têm 
filhos em colégios1. 

Com as palavras escritas na epígrafe deste artigo, que o professor do 
Liceu Cuiabano e do Liceu Salesiano São Gonçalo, Firmo José Ro-
drigues retratou a situação dos livros didáticos que circulavam pelo 

estado de Mato Grosso nas décadas de 1940 a 1960. No artigo intitulado 
“Livros didáticos”, o autor acusa a indústria dos livros como uma das mais 
lucrativas, denunciando que tais livros “vão-se proliferando, uns bons ou-
tros maus, inteiramente em contraste com as regras didáticas”. As obras 
sem muita saída, colocadas em ofertas pelo livreiro deveriam, na opinião 
de Rodrigues, ser “queimados inquisitorialmente, como maus livros, e eli-
minados por uma junta de saneamento moral” (RODRIGUES, 1969, p. 45).
 Sendo os livros didáticos naquele momento da história da educa-
ção o guia norteador das ações do professor, nos desafiamos a investi-
gá-los enquanto fonte e objeto. Questionamos sobre a produção e cir-
culação desses livros em Mato Grosso, em meio às ações políticas que 
perpassaram a Era Vargas2, propondo novos hábitos, saberes e valores, 
influenciando a formação de um novo cidadão, que atendesse à nova 
proposição de modernidade. Nosso objetivo principal era a criação de 
um catálogo dos livros didáticos utilizados na Era Vargas em Mato Gros-
so, facilitando, desse modo, futuras pesquisas sobre o tema, contribuindo 
para ampliar este campo de investigação, já iniciado por outros pesqui-
sadores brasileiros, bem como, por pesquisadores de outros países3. 
 O período do Governo Getúlio Vargas se justifica por tratar-se de 
uma época de transformações ocorridas em nível de estrutura, atores e 
instituições presentes no Brasil de ontem e de hoje, dentre elas a criação 
da Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD), pelo Decreto-Lei n. 1.006, 
de 30 de dezembro de 1938, regulamentando as questões em torno da 
produção, importação e utilização de livros didáticos no país. Além disso, 
consideramos que projetos de pesquisa anteriores, contemplaram a his-
tória da educação no Império e na primeira República mato-grossense. 
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O debate que levantamos no presente artigo traz a lume os livros didáti-
cos enquanto fonte para a História da Educação. Em seguida, versa so-
bre o percurso de pesquisa dos livros didáticos que circularam no Estado 
nas décadas de 1930 e 19404 e, conclui apresentando algumas conside-
rações sobre o resultado final da investigação proposta. 

LIVRO DIDÁTICO COMO FONTE PARA A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
 Estudos históricos estruturais baseados no político e no econômico 
apresentam uma perspectiva mais social para analisar a realidade his-
tórica, a partir da Escola dos Annales, principalmente a partir da terceira 
geração.  Com a obra “Le Nouvelle Histoire” (“A História Nova”, publi-
cada no Brasil em 1990), Le Goff afirma que a História Nova é uma nova 
maneira de olhar a história, com novos métodos, novos objetos e novos 
tratamentos para a pesquisa histórica, em contraposição à história posi-
tivista. É a interdisciplinaridade, aproximando-se da sociologia, antropo-
logia, psicologia, psicanálise e lingüística, que dá suporte a essa Nova 
História. 
 Entre os historiadores ingleses, ganha ênfase a Nova História Social. 
Uma revolução historiográfica, com enfoque sociológico, é proposta pela 
Nova História Cultural nos anos 1980. Nova porque se distingue da História 
Cultural proposta na primeira metade do século XX. Nesse contexto, Peter 
Burke escreve “What is Cultural History” (“O que é história cultural?”, publi-
cada no Brasil em 2005). 
 A Nova História Cultural prioriza a história popular e não mais a cultu-
ra oficial e dominante, além de apresentar categorias de análises menos 
rígidas. Reforça essa tendência um movimento baseado em três novos 
aspectos: o giro linguístico; o movimento feminista e os estudos literários. 
Ou seja, presta atenção à linguagem, à distinção entre espaço público 
e privado, à intertextualidade e à interpretação de textos. A história da 
educação se apropria desse giro historiográfico. E é dessa confluência 
que surge, por exemplo, a ideia de cultura escolar, apresentada por Do-
minique Julia e a partir daí, por sua vez, a cultura material e imaterial da 
escola. É nesse quadro historiográfico que se insere o livro didático, como 
parte da cultura material. Como afirma Escolano (2013, p. 18). 

[...] a motivação pelo estudo dos livros didáticos nasce no con-
texto mais amplo da cultura escolar, e mais especificamente no 
marco que denominamos cultura empírica da escola, configura-
da a partir do exame das práticas e das materialidades em que se 
expressa esse tipo de cultura.5 
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 A influência dos estudos na área da sociologia e da história do livro e 
da leitura, paralela à Nova História Cultural, conforme Vainfas (1997) per-
mitiu uma formação triangular entre livro, texto e leitura6. Essa perspectiva 
teórica permite delimitar e compreender o livro didático como fonte de 
análise a partir da operação historiográfica enquanto ato epistêmico. 
 Segundo Puelles Benítez (2000, p. 5), o livro didático passou a ser “um 
lugar de encontro obrigatório de diversos ramos da história da educa-
ção” e “convergem nele a história do currículo, a história das disciplinas 
escolares e a moderna história interna da escola ou da prática escolar.” 
Tudo isso, graças à renovação no âmbito da História da Educação, das 
linhas de investigação empreendidas e dos enfoques e métodos utiliza-
dos para desenvolvê-las, concentrando-se, a partir da década de 1980 
na denominada “história interna da educação”. 
 Alain Choppin (2004) ressalta que a pluralidade de denominações e 
características dos impressos didáticos (Livros didáticos, Manuais Escola-
res, Livros de Leitura, Compêndios, entre outros), a multiplicidade de suas 
funções que podem variar segundo a época, a realidade sociocultural, 
as disciplinas, os graus e modalidades de ensino, métodos e formas de uti-
lização , a coexistência de outros suportes educativos e a diversidade de 
agentes que ele envolve, são fatores que complexificam a pesquisa en-
volvendo os “livros didáticos”. Porém, o autor afirma que são múltiplas as 
possibilidades de análise e de estudos comparados, mesmo sendo “vetor 
de uma certa ideia nacional, e mesmo de um nacionalismo exagerado” 
(CHOPPIN, 2002, p.16). Em sua opinião:

[...] a literatura escolar não é imune a influências exteriores: copia 
sistemas de controle da produção ou difusão, traduções ou adap-
tações de obras, da instalação de empresas ou de filiais. Assim, os 
manuais transcendem, paradoxalmente, as fronteiras nacionais: 
mesmo a afirmação de uma identidade nacional, à primeira vista 
singular, irredutível, apoia-se em procedimentos comuns, na ver-
dade copiados, cabe ao historiador estudar a emergência ou dar 
prosseguimento. Acontece o mesmo com os métodos, textos, ilus-
trações, paginações, estratégias editoriais, métodos de fabrica-
ção. (CHOPPIN, 2002, p.16)

 O autor ressalta que para que o trabalho científico seja de qualida-
de, devem ser observadas duas condições: um trabalho de coleta e de 
tratamento sistemático das fontes e um trabalho de reflexão metodológi-
ca.
 Com efeito, o livro didático, antes desapreciado e desconsiderado, 
se converteu em uma das fontes privilegiadas para historiadores da edu-
cação em suas diferentes especialidades, dentre as quais a História do 
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Currículo, a História das Disciplinas Escolares e a História das Instituições 
Escolares. A contribuição do livro didático como fonte para a história das 
instituições escolares está na possibilidade de entender a instituição esco-
lar por dentro, “já que esse tipo de material é portador de parte dos con-
teúdos do currículo escolar naquilo que diz respeito ao conhecimento” 
(CORRÊA, 2000, p. 13). 
 Aliás, dependendo do período histórico no qual for tomado como 
fonte, esse tipo de material pode ser considerado como o portador supre-
mo do currículo escolar no que tange aos conhecimentos que eram trans-
mitidos nas diferentes áreas, quando se constituiu em única referência 
tanto para professores quanto para alunos. (CORRÊA, 2000, p. 13). Nessa 
perspectiva, completa a autora, a utilização do livro didático como fonte 
de investigação.

[...] contribui para avançar na direção da pesquisa sobre a insti-
tuição escolar, no que diz respeito também à circulação e ao uso 
dos materiais de ensino em seu interior e estabelecer relações en-
tre este e as compreensões epistemológicas sobre a educação, a 
aprendizagem escolar, a didática e a metodologia de ensino, no 
sentido de entendê-las através das práticas escolares, meios de 
seus desdobramentos concretos nesta instituição. (CORRÊA, 2000, 
p. 13-14).

 
 Do mesmo modo, os livros didáticos também se converteram em 
fonte privilegiada para a História das Disciplinas Escolares. Analisada 
como parte integrante da cultura escolar, a história das disciplinas esco-
lares é problematizada com base na gênese da disciplina, seus objetivos 
e seu funcionamento, ou seja, os objetivos e os conteúdos explícitos e os 
conteúdos pedagógicos, que, por sua vez, correspondem aos exercícios 
e atividades necessárias às aprendizagens escolares. 
 Ao tratar das disciplinas escolares como história e pesquisa, Bitten-
court (2003) afirma que, entre as fontes mais utilizadas estão os programas 
curriculares e os livros didáticos, em paralelo às obras das ciências de re-
ferência. A autora enfatiza que “os livros didáticos têm se constituído em 
uma das fontes privilegiadas para estudos sobre os conteúdos escolares e 
pode-se, inclusive, identificar pesquisas que se interligam, realizando uma 
história das disciplinas e, ao mesmo tempo, do livro didático.” Por outro 
lado, os livros didáticos “oferecem condições de uma análise dos conte-
údos pedagógicos por intermédio das atividades e exercícios propostos, 
e dessa forma, continuam sendo uma das fontes privilegiadas para a his-
tória da disciplina”. (BITTENCOURT, 2003, p. 32; 34).  
 Ossenbach (2010, p. 46) engrossa essa afirmação ao pontuar que 
a história das disciplinas escolares é um amplo campo de investigação 



262

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - NDIHR

para o livro didático, e que este objeto apresenta “papel fundamental na 
configuração das disciplinas e seus respectivos códigos”, servindo, acre-
ditamos, como fonte tanto para a pesquisa como para o ensino de Histó-
ria da Educação. 
 Enquanto fonte, Hernández Díaz (2008) pontua que os livros didáti-
cos tem despertado crescente interesse pelo estudo da cultura material 
da escola pelos elementos visíveis, tangíveis, que intervêm na vida interna 
escolar, gerando um visível esforço organizativo e hermenêutico entre os 
historiadores da educação, produzindo bens e reflexões significativos. Foi 
a valorização do livro didático como fonte e objeto de pesquisa para 
a história da educação que impulsionou a criação de projetos como o 
EMMANUELLE, desenvolvido pelo Institut National de Recherche Pédago-
gique (INRP), na França em 1980, dirigido por Alain Choppin7 e, posterior-
mente em parceria com este instituto, o projeto MANES que se iniciou em 
1992, com o objetivo fundamental de realizar o estudo histórico dos livros 
didáticos publicados na Espanha entre 1808 e 1990. No caso brasileiro, 
destacamos o projeto LIVRES, com o Banco de Dados de Livros Escolares 
Brasileiros (Livres) e a Biblioteca de Livros Didáticos (BLD), que inclui, além 
dos livros didáticos, documentação sobre a história dessa produção es-
colar e se integra ao Centro de Memória da Educação Escolar (CME), da 
Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo8.

LIVROS DIDÁTICOS EM MATO GROSSO: PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO 
DAS FONTES
 Em busca das respostas aos questionamentos aqui propostos acer-
ca dos livros didáticos que circularam em Mato Grosso na Era Vargas, a 
primeira iniciativa foi buscar as fontes que indicassem tais livros didáticos. 
Para Michel de Certeau (2002, p. 81), na história “tudo começa no gesto 
de separar, de reunir, de transformar em ‘documentos’ certos objetos dis-
tribuídos de outra maneira”. Acrescenta que para isso, é necessário muito 
mais do que um “olhar”, é necessário uma operação técnica.
 Iniciamos as buscas nos seguintes arquivos: Acervo Digital do Grupo 
de Pesquisas História da Educação e Memória-UFMT (GEM)9; Núcleo de 
Documentação e Informação Histórica Regional-UFMT (NDHIR) Arquivo 
Público do Estado de Mato Grosso (APMT); Acervo da Casa Barão de 
Melgaço (CBM), que inclui o Arquivo do Instituto Histórico de Mato Grosso 
(IHMT); Arquivo do Liceu Cuiabano (ALC); Arquivo do Centro de Pesquisa 
e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC); e Jus-
brasil com suas publicações no Diário Oficial da União (DOU).
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 No Acervo do GEM-UFMT, foi possível encontrar os seguintes docu-
mentos que contemplam o período de análise: Relatórios da Instrução 
Pública (1930, 1931, 1939, 1943 e 1944); Regulamento da Instrução Públi-
ca (1942); Correspondências da Secretaria de Instrução, que apesar de 
só listar a referência dos dados de catalogação dos documentos, apre-
senta o conteúdo de cada correspondência; Jornal A Cruz (1930,1938 e 
1939); Mensagens dos governadores do Estado (1930 e 1937).
 Alguns documentos fazem menção a livros didáticos de modo ge-
ral, como no Regulamento da Instrução Pública de 1942:

O professor público, autor de obra didática de reconhecida uti-
lidade, a juízo do Conselho Superior de Ensino, terá direito a um 
prêmio entre 2 e 5 contos de reis. A publicação da obra será feita 
às expensas dos cofres públicos do estado. (Artigo 131, do Decre-
to n.º 229, de 27/12/1938). (MATO GROSSO, Regulamento ... 1942, 
p. 8).

 Tal documento relata acerca do Ensino Primário e Normal, tendo 
como referência o Regulamento da Instrução Pública de 1927 e decretos 
promulgados por Müller. O ensino secundário, por sua vez, consta no do-
cumento que funcionava como escola equiparada ao Colégio Pedro II. 
 Outra menção aos livros didáticos aparece no Relatório de 1943, 
encaminhado pelo Diretor Geral da Instrução Pública ao Interventor do 
Estado, que apresenta o trabalho intitulado “O Ensino Primário em Mato 
Grosso” de autoria do professor Philogonio Corrêa, delegado de Mato 
Grosso no VIII Congresso de Educação de Goiânia. Nesse trabalho, Cor-
rêa afirma que:

 
[...] para agravar a situação do ensino primário mato-grossense há 
a falta do livro didático apropriado ao meio. Adotam-se nas es-
colas de todos os tipos, livros de autores paulistas, pois não temos 
autores didáticos a excelência [...]
No mais, os livros didáticos a que nos referimos, cuidam dos assun-
tos e problemas locais e algumas vezes dos gerais da economia e 
riquezas brasileiras, que muito influem na alma infantil das crianças 
das cidades. Os livros didáticos, pois, precisam obedecer de um 
modo especial aos meios de vida locais, para que, influindo no 
espírito da criança, atue decisivamente na sua formação; aten-
dendo à sua curiosidade natural. (MATO GROSSO, Relatório... 1943 
p. 4). 

 Como conclusão, sugere como solução para os problemas do en-
sino primário mato-grossense, com vistas a “alcançar os objetivos mais 



264

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - NDIHR

sadios do nacionalismo pátrio dentro da verdadeira realidade brasileira”, 
primeiro, a “formação profissional dos professores”, e segundo, “a revisão 
dos programas de ensino”. No entanto, essa revisão:

Precisa ser feita com meticulosidade, procurando focalizar os as-
suntos que despertam na alma infantil, o amor ao lugar em que 
nasceu, como um trecho integrante da Pátria comum. Com este 
objetivo devemos resolver o problema do livro didático. [...] A edu-
cação, deve acompanhar os ensinamentos de tudo o que se re-
laciona com a vida brasileira, de um modo geral, enraizando no 
espírito da criança, com o conhecimento das riquezas da terra, 
do berço e das riquezas e esperanças do grande todo, que é a 
nação, o amor à Pátria. (MATO GROSSO, Relatório, 1943, p. 7-8).

 É possível verificar que o discurso escrito por Corrêa favorece o re-
gionalismo, isto é, que se privilegie a visão dos brasis, e não de um Estado 
homegêneo tendo como referência a história do estado de São Paulo. 
Como afirma Monarcha (1989), a defesa do conteúdo/currículo/livro di-
dático regional é parte dos princípios da Escola Nova que por sua vez 
está em consonância com o espírito nacionalista.
 Nas visitas realizadas ao Arquivo Público de Estado de Mato Grosso, 
atentamo-nos, especialmente, em investigar a presença de propagan-
das de livros didáticos nos periódicos que circularam em Mato Grosso, 
tendo em vista que boa parte do acervo, referente à história da educa-
ção mato-grossense, no período de primeira e segunda República estão 
disponíveis no Acervo do GEM. Selecionamos para análise, os seguintes 
periódicos:

Quadro 1 - Periódicos consultados em circulação no 
período de 1930-1945

Periódicos Anos consultados
A Cruz 1929 a 1931; 1932 a 1935; 1936 a 1938; 1939/1941 a 

1943; 1944 a 1949
O Estado de Mato Grosso 1939 (ago a dez); 1940 (jan a jun), (jul a dez); 1941 

(jan a jun), (jul a dez); 1942 (jan a jun), (jul a dez); 
1943; 1944; 1945 (jan a maio), (jun a nov)

O Democrata 1929 a 1930/1938
O Mato Grosso 1928 a 1934; 1935 a 1937
A Penna Evangelica 1931/1934/1936 a 1938/1942/1944
A Chrysallida 1928 a 1932
A Plebe 1931/1933
Jornal do Commercio 1933
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O Ferrão 1928 a 1931
A Nova Era 1932
A Defesa 1933
O Luctador 1933 a 1934
Folha do Norte 1933 a 1934
Boletim de Defesa 1934
Constitucional 1933 a 1934
O Estado de Matto Grosso– Ór-
gão do partido liberal mato-
-grossense

1934

Alliancista 1934
Correio esportivo 1937
Correio da semana10 1938 a 1939

Fonte: Dados de pesquisa das autoras.

 No jornal “O Estado de Mato Grosso”, localizamos em diferentes 
exemplares, um cupom sobre um convênio entre a editora Calvino Ltda, 
do Rio de Janeiro e o referido jornal. A editora brindava o leitor com um 
livro grátis, desde que esse cupom fosse enviado à editora com selos pos-
tais, constando os dados do leitor. 
 A única propaganda a um livro específico refere-se à obra “Histórias 
e Fantasias da Matemática”, de autoria do professor Mello e Souza, en-
contrada “em todas as livrarias”. Não sabemos, no entanto, a procedên-
cia do professor, nem a editora da obra. 
 Ainda sobre propagandas em jornais, fizemos uma investigação an-
terior no Centro de Documentação Regional da Universidade Federal da 
Grande Dourados (CDR-UFGD), em busca de propagandas, ou citação 
de livros didáticos em periódicos pedagógicos. Analisamos os seguintes 
periódicos:

Quadro 2.  Periódicos consultados no CDR-UFGD

Periódicos Números consultados
A Vida Escolar – órgão dos estudantes de 
Campo Grande

1934 – ano I – n. 1 – 11, 1935 – ano II – n. 
13 – 21 1936 – ano III – n. 22

Civilização – revista trimestral de cultura e 
educação

Ano I – v. 1 – 30 jun. 1934, n. 2, Ano I – v. 
1 – 30 set. 1934, n. 3

Ecos Juvenis – órgão das alunas do Co-
legio N. S. Auxiliadora- Obs. Mudança de 
subtítulo “Orgão do Gremio Literario Dom 
Aquino Corrêa

1936 – ano III – n.13, 1939 – ano VI – n. 29
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Vida Escolar – orgão dos alunos do inter-
nato Osvaldo Cruz

1937 – ano IV – n. 28

O Abecê – orgão do Grêmio Literario 
“Jose de Mesquita”

1936 – ano III – n.41

Revista do Grêmio Literário “Álvares de 
Azevedo”

1938 – ano I – n. 1

Revista anual do Grêmio Literário “D. 
Aquino Corrêa”

1942 – ano III n.3

Fonte: Dados de pesquisa das autoras.

 Nos peródicos relacionados no quadro acima nenhuma menção 
aos livros didáticos foi encontrada.
 Voltando ao acervo do APMT, localizamos no Diário Oficial do Esta-
do de Mato Grosso datado de 8 de maio de 1940, a movimentação de 
consultas realizadas na Biblioteca e Arquivo Público do Estado, realizadas 
entre 16 a 31 de janeiro, com estatísticas de consultas por classe (área 
de conhecimento do livro) e por língua (idioma da obra). A publicação 
apresenta ainda uma lista dos autores mais consultados. E, o Diário Oficial 
do Estado de Mato Grosso, de 22 de janeiro de 1941, por sua vez, apre-
senta uma lista de materiais didáticos que inclui livros didáticos, mais es-
pecificamente, as seguintes cartilhas e livros de leitura: Cartilha das Mães; 
Cartilha da Infância; Cartilha na Roça; Cartilha Meu Livro; Livro de leitura 
“Sei ler” (1º, 2º, e 3º ano); Livro de leitura “Meus deveres” (col.); Livro de 
leitura “Minha Pátria” (col.); Livro de leitura “Meu livro” e; Livro de leitura 
série “O Bom Colegial”. 
 Concomitantemente foram feitas duas visitas ao Arquivo do Liceu 
Cuiabano. Entre os documentos relacionados, selecionamos: Pontos e 
teses para provas parciais de diferentes disciplinas e séries, entre 1941 e 
1942; “Resumo da matéria dada durante o mês”, de diferentes disciplinas 
e séries, entre 1940 e 1942, horários de aulas e mapas de aulas dadas de 
diferentes disciplinas e séries, além de uma lista de “Aquisição de mate-
rial didático” para as aulas de Educação Física, para o Laboratório de 
História Natural, e para a sala de Desenho. No entanto, nenhum desses 
documentos faz menção a livros didáticos. 
 No arquivo da Casa Barão de Melgaço (CBM), disponível on-line11, 
destacamos a coleção “Bibliografia Mato-grossense. Relação dos tra-
balhos publicados em Mato Grosso ou que interessam ao mesmo esta-
do, existentes na Biblioteca da Casa Barão de Melgaço” organizado por 
José de Mesquita e Firmo Rodrigues, publicado em 1944. As obras lista-
das datam da segunda metade do século XIX até o ano de 1943. Estão 
separadas por categorias: “Literatura-Poesia”, “Literatura-Prosa”, “Histó-
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ria”, “Geografia e Etnografia”, “Teses e Memórias”, “Religião”, “Direito”, 
“Política”, “Relatórios”, “Relatórios Municipais”, “Relatórios Diversos”, “Leis 
Provinciais”, “Leis Estaduais”, “Comissão Rondon”, “Estatutos, Prospectos 
e Catálogos”, “Arte Militar” e “Revistas”. A relação da coleção tem 37 
páginas. 
 As obras são apresentadas, dentro das categorias, por título, autor, 
local, data e número de páginas. Alguns apresentam a edição. Porém, 
nenhuma apresenta a editora de produção da obra. Grande parte das 
obras foi publicada em Cuiabá, São Paulo e Rio de Janeiro. No entanto, 
há ocorrências para cidades de fora do país, como Paris e Milão, bem 
como para outras cidades do Estado, como Corumbá, Aquidauana e 
Campo Grande, o que evidencia a existência de tipografias no Estado, 
como a Tipografia oficial de Mato Grosso. 
 Na seção “Revistas”, consta a Revista do Instituto Histórico de Mato-
-Grosso, publicada em Cuiabá, pelas Escolas Salesianas (1919 a 1942, 48 
volumes). Como constatado em documentos de correspondências do 
Instituto Histórico de Mato-Grosso, presente no acervo da CBM, trata-se 
de uma revista bastante requisitada durante a Era Vargas. Tanto Bibliote-
cas e Institutos Históricos de outros estados brasileiros, como a Biblioteca 
Pública de Mato Grosso, reclamam o envio de suas publicações, o que 
indica sua consulta por escolares, como fonte de estudos, considerando 
que os alunos eram o público principal dessa biblioteca. Nenhum livro, 
intitulado ou reconhecido como didático, consta na lista da coleção da 
biblioteca Mato-grossense. 
 Em visita ao acervo do CPDOC, na cidade do Rio de Janeiro, sele-
cionamos para análise, os seguintes documentos: O manifesto “O livro e 
o papel”, edição do centro dos fabricantes nacionais de papel (1934); a 
obra “O problema do livro no Brasil” de Galvino Filho (1938) e o Catálogo 
“Exposição do Livro Brasileiro em Motevideu” (1939).
 Os três documentos nos levaram a questionar se é possivel falar em 
produção de livros em Mato Grosso na Era Vargas, dadas as dificuldades 
de produção em nível nacional, como a falta de mercado, o preço do 
livro, a dificuldade de distribuição para outros estados fora do eixo Rio-
-São Paulo e o índice de analfabetismo, dentre outros fatores, no referido 
período. 
 Sobre o preço do livro didático e a indústria do papel nos anos ini-
ciais do governo Vargas, Evaristo Bianchini, presidente do centro dos fa-
bricantes nacionais de papel que 

Não é preciso recorrer-se à abundancia de dados estatísticos, 
para afirmar-se com segurança que o preço do livro didático, da 
obra da infância primária, é hoje, sem maior alteração, o mesmo 



268

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - NDIHR

que prevalecia antes da guerra, e mesmo muito antes da guerra.   
A cartilha A.B.C., a tabuada, o livro de leitura, em suas séries, e 
mesmo os trabalhos de diversão intelectual dos meninos são ago-
ra vendidos aos mesmos preços, que sempre foram, sem exage-
ro, desde os primeiros anos da República, com a única diferença 
que os trabalhos gráficos das empresas mais progressistas deixam 
a perder de vista o valor das primeiras empresas rotineiras, de que 
ha muito exemplo em nossa bibliografia escolar. Os livros de leitura 
sempre foram vendidos entre 2$500 e 3$000, como hoje o são. É 
o caso clássico da “Cartilha D.E.O” de que hoje tanto se valem, 
em seus argumentos, os que pretendem responsabilizar o papel 
nacional por uma culpa que se registrava, portanto, muito antes 
da existência dele.  (BIANCHINI, 1934, p. 6).

 Alegando que os livros nacionais não conseguem competir com as 
políticas de isenção para editoras estrangeiras, sugere-se a concessão de 
franquias às obras científicas originais, mas não às obras didáticas, o que 
prejudicaria os autores e a educação nacional. A esse respeito, Bianchini 
(1934, p. 17-18) afirma que:

A solução de tão importante problema, virá com o tempo, aten-
didas estas e outras sugestões oportunas. Em todo caso, os pode-
res públicos muito podem fazer pela instrução primária, entrando 
em contato com os editores, comprando-lhe diretamente os livros 
didáticos, para distribuição gratuita às escolas públicas. À propor-
ção que aumentar o coeficiente de alfabetizados, a indústria li-
vreira nacional expandir-se-á com desafogo, concorrendo assim 
para a formação de um elevado nível cultural, capaz de dar va-
são às grandes tiragens, que concorrem para o barateamento do 
livro. Esse o ponto verdadeiro, o ponto capital desta questão.

 Mas a simples compra, pelo governo, dos livros didáticos já existen-
tes, como proposto por Bianchini, em 1934, não solucionaria as queixas 
sobre a ausência do livro didático regional. Questionamento feito à épo-
ca, como o que consta no citado Relatório de 1943 da Diretoria Geral da 
Instrução Pública do Estado de Mato Grosso.
 O Catálogo “Exposição do Livro Brasileiro em Motevideu” é uma pu-
blicação do Ministério da Educação e Saúde, datado de 1939, impresso 
pelo Serviço Gráfico do Ministério da Educação, Rio de Janeiro, como 
consta na contra capa do referido documento. No entanto, não há uma 
apresentação, prefácio, introdução ou qualquer texto que explique tal 
publicação. Chamou-nos atenção a lista de livros didáticos disponível em 
seção especial dividido em cinco seções: Seção I “Literatura” (p. 2-37). 
Subdividida em Literatura Brasileira (3-15), Literatura Clássica e Estrangeira 
Traduzidas (p. 17-22), Literatura Popular, Nacional e Estrangeira Traduzida 
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(p. 23-31), Literatura Infantil, Nacional e Estrangeira, Traduzida e Adapta-
da (p. 33-36), Dicionário, Enciclopédias, Glossários e Vocabulários (p. 37). 
Seção II “Ciência” (p. 39-66). Subdividida em Direito (p. 41-50), Medicina 
(p. 51-58), Educação (p. 59-62), Diversas (63-66). Seção III “Livros Didáticos” 
(p. 67-81), subdividida em Ensino Primário (p. 69-71), Ensino Secundário (p. 
73-77), Ensino Profissional (p. 79), Música (p. 81). Seção IV “Estudos Brasilei-
ros” (p. 83-96), sem subdivisões. Seção V “Edições Especiais” (p. 97-112), 
subdividida em Ministério da Agricultura (p. 99-100), Ministério da Educa-
ção e Saúde (p. 101-102), Ministério da Guerra (p. 103-104), Ministério do 
Interior e Justiça (p. 105), Ministério da Marinha (p. 107), Departamento 
de Cultura de São Paulo (p. 109), e Academia Brasileira de Letras (p. 111-
112). O Catálogo termina com a “Relação dos editores e seus endereços 
comerciais” (p. 115-117). 
 Na seção “Livro Didáticos” o catálogo apresenta 79 obras para o 
ensino primário, 144 para o ensino secundário, 27 para o ensino profissio-
nal e 4 obras para música, totalizando 254 livros didáticos. Assim como os 
demais livros, trata-se de obras em circulação no ano de 1939. O Catálo-
go, por não apresentar ano das obras, nem número de edição, não nos 
permite analisar o período de produção dos livros citados.
 No entanto, a listagem disponível no Catálogo, permite uma análise 
em torno de várias temáticas, como, por exemplo, sobre a história das 
disciplinas escolares, editoras e autores de didáticos. Mensurações em 
torno das disciplinas existentes e dos respectivos livros didáticos; editoras 
especializadas em didáticos, variação/repetição de autores para cada 
disciplina, autores que publicam em mais de uma disciplina, relação en-
tre preço dos livros e custo de vida dos estudantes, etc., etc.
 Porém, pelas obras listadas no Catálogo, não é possível encontrar 
nenhum vestígio de livros didáticos que foram usados nas escolas ma-
to-grossenses. Em busca de obras regionais, encontramos, na subseção 
ensino primário, alguns livros didáticos de História, publicadas pela edi-
tora Melhoramentos, provavelmente como parte da coleção “Resumo 
Didático”12, criado por essa editora. Dentre os estados contemplados no 
Catálogo com essa coleção didática estavam: Rio de Janeiro, Alagoas, 
Santa Catarina, Bahia, Paraná, São Paulo e Pará. Ainda na subseção en-
sino primário, localizamos livros de Corografia regional dos estados de São 
Paulo e do Ceará, pela editora J. R. de Oliveira. Entre os livros didáticos 
para o secundário, localizamos um “Atlas escolar Rio Branco”, também 
pela J. R. de Oliveira. Nada de regional foi localizado na subseção ensino 
profissional ou música.
 Na seção “Estudos Brasileiros” encontra-se, entre os 309 exemplares 
listados, livros que tratam de história, geografia e particularidades regio-
nais13. Dentre elas, as obras do botânico francês Augusto de Saint Hilaire: 
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“Viagem à Província de Santa Catarina – 1820”, “Segunda viagem ao 
interior do Brasil – Espítito Santo”, “Viagem às nascentes do Rio São Fran-
cisco e pela Província de Goiaz (2 vols)”, “Segunda Viagem do Rio de 
Janeiro à Minas Gerais e à São Paulo – 1822” e “Viagem pelas províncias 
de Rio de Janeiro e Minas Gerais (2 vols)” (p. 87), publicadas pela Editora 
Companhia Nacional. 
 O que consta sobre Mato Grosso na seção “Estudos Brasileiros” é 
uma obra de Alfredo Maria Adriano d’Escragnolle (1843-1899), o Visconde 
de Taunay, intitulada “Em Mato Grosso Invadido (1866-1870)” de 192914. 
Ele participou da Guerra do Paraguai como Segundo-Tenente e membro 
da Comissão de Engenheiros Militares e recebeu o título de Visconde, do 
imperador Pedro II.  Sabemos que o autor escreveu outras obras sobre 
Mato Grosso, como “A cidade de Mato Grosso (antiga Vila Bela): o rio 
Guaporé e a sua mais ilustre vítima” (1891) e “Cartas da Campanha de 
Mato Grosso (1865-1866)” (1942), etc., conhecidas como obras literárias. 
 No Diário Oficial da União (DOU), disponível no site Jusbrasil15, encon-
tramos a publicação de 04 de abril de 1940 com a relação geral dos livros 
didáticos aprovados pela Comissão Nacional de Livros Didáticos (CNLD) 
até a presente data. 635 obras foram julgadas, conforme indica o docu-
mento, tendo sido aprovadas 455 sem restrições e 56 com restrições, 122 
obras foram impugnadas. A relação das obras é apresentada por discipli-
na, pelos itens: “autor”, “obra”, “editor”, “data”. No item “data”, às vezes 
aparece o ano, às vezes o número da edição. 
 Assim como o Catálogo “Exposição do Livro Brasileiro em Motevi-
deu”, essa relação de livros didáticos permite mensurações em torno da 
história do livro didático nesse período em nível nacional. No entanto, 
não apresenta qualquer vestígio de circulação e usos no contexto esco-
lar mato-grossense. 
 Além da consulta nesses arquivos, fizemos um mapeamento da pro-
dução acadêmica em torno da História da Educação na Era Vargas, 
com ênfase para o ensino secundário. Selecionou-se como meio de bus-
ca, em âmbito nacional: o Banco de Teses e Dissertações (CAPES); os três 
últimos anais da Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Gradu-
ação e Pesquisa em Educação (ANPEd Nacional 34ª à 36ª); e os Anais 
do Congresso Brasileiro de História da Educação (CBHE). Em âmbito in-
ternacional: o último Anais do Congresso Ibero-americano de história da 
educação (CIHELA XI) e os dois últimos do Congresso Luso-brasileiro de 
História da Educação (COLUBHE IX e X). Em âmbito regional: os anais do I 
e II Encontro de História da Educação do Centro-Oeste (EHECO); e os dois 
últimos Encontros de Pesquisa em Educação da ANPEd Centro-Oeste (XI 
e XII). 
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 Localizamos 362 trabalhos que abordam Mato Grosso em suas pes-
quisas, dentre os quais 46 mencionam o ensino secundário durante a Era 
Vargas em Mato Grosso. E desse total, apenas dois utilizaram livro didático 
como fonte/objeto de pesquisa. Uma dissertação de Mestrado, defendi-
da no ano de 2012 na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) 
por Fenando Vendrame Menezes, intitulada “Os indícios das práticas cur-
riculares na disciplina de História em uma escola exemplar de Campo 
Grande entre 1942 e 1970” e, um trabalho apresentado no II EHECO, por 
Marta Banducci Rahe (UFMS), “A sala de línguas vivas: um lugar para o 
ensino das línguas estrangeiras modernas nas escolas secundárias (1931-
1961)”.  

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
 A epígrafe que iniciou o presente artigo, de autoria de Firmo José 
Rodrigues, nos auxilia a pensar algumas questões sobre essa pesquisa em 
torno dos livros didáticos. Ao escrever sobre a qualidade questionável dos 
livros didáticos que circulavam em Mato Grosso, “pouco resistente ao 
manuseio e mal encadernados”, nos questionamos se o cuidado dado a 
esse material escolar não expressa a importância imputada a ele, pois, o 
próprio professor afirma que  “Esses livros vão-se proliferando, uns bons e 
outros maus, inteiramente em contraste com as regras didáticas” (RODRI-
GUES, 1969, p. 45).
 Apesar de constituírem, inquestionavelmente, uma fonte valiosa 
para a história da educação, muitas vezes sua localização despende de-
masiado fôlego do pesquisador, devido a seu caráter eminentemente 
instrumental. Apesar da longa história do livro didático no campo edu-
cacional, não houve esforços sistemáticos para sua conservação. Tido 
como literatura “menor”, o livro didático não recebe a mesma conside-
ração que outros livros na hora de serem guardados ou catalogados e 
desse modo, “a localização desse tipo de fonte tem gerado verdadeiras 
peripécias”, (OSSENBAH, 2010, p. 49), como pudemos constatar com essa 
pesquisa. 
 Felizmente, a partir dos centros de estudos sobre livros didáticos e de 
documentos, como os citados neste artigo, pode-se dispor de relações 
mais ou menos completas de livros publicados em uma época concreta 
e para uma matéria determinada. No entanto, muito mais difícil é deter-
minar quais foram usados em determinada região e instituições educati-
vas. O descarte sem critérios dos livros didáticos e de outros documentos 
escolares nos instigam a questionar o valor imputado à educação e à sua 
história. Contudo, a presente pesquisa nos incita a questionar sobre novas 
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possibilidades de fontes, como suporte para investigar o livro didático, tais 
como os cadernos escolares e a história oral. 

NOTAS
1 Artigo sobre os livros didáticos escritos por Firmo José Rodrigues em sua 
obra “Figuras e coisas da nossa terra” 2ª Edição, 1969, p. 45.

2 Como Circe Bittencourt, na Universidade de São Paulo (USP), que coor-
denou, especialmente, o projeto “Educação e Memória – organização 
de acervos de livros didáticos”, que resultou na criação da biblioteca e 
banco de dados LIVRES, disponível em: http://www2.fe.usp.br/estrutura/
livres/index.htm. E Kazumi Munakata (PUC-SP), responsável pelo projeto 
de pesquisa “História das disciplinas escolares e do livro didático”, dispo-
nível em: 
http://www.pucsp.br/pos/ehps/1/links_pesquisas/historia_disciplinas_es-
colares.php.

3 Destacamos o projeto EMMANUELLE, na França, em 1980, com Alain 
Choppin, e o projeto MANES, na    Espanha, a partir de 1992, com Gabrie-
la Ossenbach Sauter; dentre outros.

4 Esta pesquisa conta com o apoio financeiro PNPD-CAPES e do CNPQ, 
por se integrar ao projeto “Estado Novo e a Educação em Mato Grosso”.

5 Tradução livre. Versão original: “[...] la motivacion por el estúdio de los 
libros escolares nace en el contexto más amplio de la cultura escolar, y 
más especificamente en el marco de lo que hemos denominado cultura 
empírica de la escuela, configurada a partir del examen de las práticas y 
de las materialidades en que se expressa este tipo de cultura” (ESCOLA-
NO, 2013, p. 18).

6 Entre os autores de referências que contribuíram para essa nova pers-
pectiva estão: Darnton (1986, 1990, 2005), Henri-Jean Martin (1982, 1988), 
Roger Chartier (1982, 1990, 2002, 2003 e 2007) e De Certeau (1990).

7 O projeto EMMANUELLE, inserido no Service d’Histoire de l’Education do 
INRP, apresentou uma dupla tarefa: documental e investigadora. A base 
de dados do projeto EMMANUELLE, que objetivava registrar todos os livros 
escolares publicados na França desde a Revolução até os dias atuais, se 
construiu sobre o programa CDS-ISIS, elaborado pela UNESCO.
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8 O acervo do Livres disponibiliza, por meio de seu Banco de Dados pela 
Internet, o acesso aos títulos das obras didáticas de diversas disciplinas es-
colares brasileiras de 1810 a 2005. A busca pode ser feita pela: Biblioteca 
da FEUSP – Biblioteca de Livros Didáticos; Biblioteca da FEUSP – Biblioteca 
Paulo Bourroul; Biblioteca da FEUSP – Biblioteca Macedo Soares; Biblio-
teca Mario de Andrade – Obras Raras – SP; Biblioteca Colégio Pedro II 
– NUDOM; Biblioteca Nacional – RJ; Biblioteca do Conjunto de Químicas; 
Biblioteca da UFMG – CEALE; Biblioteca UNESP – Marília. O acesso ao Ban-
co de Dados LIVRES se restringe aos dados bibliográficos e formatação. A 
consulta detalhada de obra e conteúdo deve ser feita presencialmente 
na própria Biblioteca de Livros Didáticos (BLD), acoplada à biblioteca da 
FEUSP, com agendamento.

9 Localizado em www.gem.ufmt.br

10 Além dos periódicos listados, o acervo do APMT conta ainda com 
exemplares de outros jornais que circularam durante a Era Vargas, lista-
dos como “Novos exemplares”, e jornais de cidades específicas: um em 
Guiratinga-Lajeado, um em Cáceres, 10 em Campo Grande, dois em Co-
rumbá, três em Três Lagoas, três em Aquidauana, quatro em Ponta Porã, 
e um em Paranaíba.

11 Disponível em: http://www.casabarao.com.br . Acesso em: 10 dez 2014.

12 No final da década de 1920 (até 1936) a Companhia Melhoramentos 
publicou uma coleção de livros intitulada “Resumo Didático”, com livros 
de história regional para as escolas primárias de alguns estados brasileiros. 
Trata-se de uma coleção didática atinente ao discurso das ideais escola-
novistas. Mais informações, cf. Oliveira (2006).

13 “Estudos Piauienses”, “História popular do Rio Grande do Sul”, “Viagens 
pelo Amazonas e Rio Negro”, “A evoluçao da Economia Paulistas e suas 
causas”, “Populaçoes Paulistas” (p. 86); “Amazônia a Terra e o Homem”, 
“Fundação da cidade Paraense” (p. 87); “Viagem Militar ao Rio Gran-
de do Sul – 1865”, “O outro Nordeste”, “Rondônia” (p. 89); “Na Rondônia 
Ocidental” (p. 90); “Viagens ao Norte do Brasil”, “A Paraíba e seus proble-
mas” (p. 91); “A formação do Rio Grande do Sul” (p. 92), “Santa Catari-
na”, “Paulistica – História de São Paulo” (p. 94), “Trabalhos e costumes dos 
gauchos”(p. 95); “Através da Bahía”, “Capitania de São Paulo” (p. 96).

14 As obras de Visconde de Taunay listadas no Catálogo são: “A cidade 
do Ouro e das Ruinas”, “A retirada da Laguna”, “Augusto de Leverger”, 
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“Cartas da Campanha”, “Diário do Exército (2 vols)”, “Dias de Guerra e 
de Sertão”, “Em Mato Grosso Invadido”, “Entre os nossos índios”, “Marcha 
das Forças”, “Império e República”, “José Maurício Nunes Garcia”, “O 
grande Imperador”, “O visconde de Rio Branco”, “Paisagens Brasileiras”, 
“Reminiscências”, “Servidores Ilustres do Brasil”, “Viagens de Outrora”, e 
“Visões do Sertão”.  Todas publicadas pela Companhia Melhoramentos.

15 Disponível em: http://www.jusbrasil.com.br/diarios/2196428/pg-11-se-
cao-2-diario-oficial-da-uniao-dou-de-04-04-1940 . Acesso em: 07 jan 2015.
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RESUMO

 A partir da década de 1930, intensificou-se no Brasil o 
debate sobre a educação primária rural destacando-se a 
disseminação do ideário ruralista e iniciativas governamen-
tais de âmbito estadual e federal para a expansão e renova-
ção da educação no campo.  Entre as várias propostas em 
circulação no país, merecem destaque as instituições de en-
sino típico rural que norteadas pelos princípios ruralistas cons-
tituíram-se em tipos diferenciados de escolas primárias, com 
objetivos, infraestrutura e proposta pedagógica moldada 
para as zonas rurais. Escolas-granjas, grupos escolares rurais, 
escolas isoladas típicas rurais, entre outros tipos de estabele-
cimentos escolares de ensino primário, foram instalados em 
alguns estados brasileiros e podem ser vistos como experiên-
cias inovadoras de educação rural. Usando documentação 
diversificada e tomando como base resultados de pesquisas 
realizadas pelas autoras sobre a história do ensino primário 
rural no estado de São Paulo, no período entre 1930 e 1970, 
o artigo problematiza a relevância do estudo dessas institui-
ções para o avanço do conhecimento histórico sobre o ru-
ralismo pedagógico e sobre a educação primária rural no 
Brasil.

Palavras-chave: História da Educação Rural. Escola Primária 
Rural. Ruralismo Pedagógico.
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ABSTRACT
 From the 1930s decade, the debate on the rural primary school edu-
cation in Brazil was intensified putting in evidence the spread of the ruralist 
ideals and the government iniciatives within the state and federal sphe-
res towards the expansion and renovation of education in the rural are-
as. Among the diferent proposals circulating in the country, “Typical Rural 
Education” institutions deserves to be put into highlight. Guided by ruralists 
principles, these schools became a differenciated primary school model, 
with objectives, infraestructure and pedagogical proposals modelled for 
the rural zones. Grange-schools, rural graded schools, typical isolated rural 
schools, among other types of rural primary school education establishe-
ments were installed in some brazilian states and can be seen as inovati-
ve experiences of rural education. Using diversified documentation and 
taking as a base results from researches carried out by authors, of this pa-
per, on the history of rural primary school education in the state of São 
Paulo, between 1930 and 1970, this article problematizes the relevance of 
the study of these institutions towards advances of historical knowledge on 
ruralism pedagogy and on rural primary school education in Brazil.

Keywords: History of Rural Education; Rural Primary School; Ruralism Peda-
gogy.

INTRODUÇÃO

Entre os anos 30 e 60 do século XX, desencadeou-se na sociedade 
brasileira um amplo debate sobre a importância da escola primária 
rural e foram implementadas políticas educacionais em âmbito fe-

deral e estadual para a expansão do ensino primário no campo e para a 
formação especializada de professores para essas escolas. Concepções 
e iniciativas para a educação primária rural responderam a diferentes 
interesses e projetos políticos e pedagógicos.¹ 
 Entre as várias propostas em circulação no país, merecem destaque 
as instituições de ensino típico rural que norteadas pelos princípios rura-
listas constituíram-se em tipos diferenciados de escolas primárias instala-
das nas zonas rurais, com objetivos, infraestrutura e proposta pedagógica 
adaptada ao meio. Escolas-granjas, Grupos Escolares Rurais, Escolas Iso-
ladas Típicas Rurais, entre outros tipos de estabelecimentos escolares de 
ensino primário foram instalados em alguns estados brasileiros e podem 
ser vistos como experiências inovadoras de educação rural.  Quais eram 
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as características e as diferenças entre esses tipos de escolas? Onde e 
como elas foram instaladas? Em que medida elas contribuíram para a 
expansão e melhoria da escolarização da infância no campo? Qual o 
significado dessas experiências para a historiografia da educação rural 
no Brasil?
 Neste texto partimos do pressuposto de que a discussão sobre essas 
questões é relevante para o aprofundamento do conhecimento histórico 
sobre a educação rural.²  A consideração desses tipos especiais de esco-
las localizadas no campo permite, não apenas compreender dimensões 
do ruralismo pedagógico e suas implicações pedagógicas e políticas, 
como problematizar a atuação dos poderes públicos em âmbito federal 
e estadual face às propostas para o ensino primário rural em circulação 
na sociedade brasileira. O tema ainda pouco explorado no campo da 
História da Educação põe em destaque a diferenciação das instituições 
criadas, a atuação dos atores educacionais afinados com as propostas 
ruralistas e a amplitude e os limites dessa tendência educacional.
 O termo educação rural está sendo utilizado neste texto da forma 
como ele era empregado no período aqui considerado (1930 – 1960) de-
signando ações educativas de diversas naturezas incluindo o ensino pro-
fissional agrícola, programas de extensão, campanhas e ações de edu-
cação informal para trabalhadores rurais, empreendidas pelo Estado por 
meio do Ministério da Agricultura e ou da Educação, instituições de assis-
tência como os Patronatos e Aprendizados Agrícolas e, também, o ensi-
no regular, especialmente escolas primárias localizadas nas zonas rurais. 
 Na primeira parte do texto situamos as propostas do ensino primário 
típico rural no conjunto das propostas ruralistas e das iniciativas governa-
mentais para a educação rural levadas a termo no país entre 1960 e 1970 
e na segunda parte, analisamos a implantação das Granjas Escolares, 
Grupos Escolares Rurais e Escolas Típicas Rurais no estado de São Paulo 
assinalando suas características e diferenciações.

AS PROPOSTAS DO RURALISMO PEDAGÓGICO E AS INICIATIVAS GO-
VERNAMENTAIS PARA O ENSINO PRIMÁRIO RURAL 
 A análise de Jorge Nagle (1974) sobre a ruralização do ensino no 
Brasil nos anos vinte (século XX) e suas implicações para o movimento re-
formista da educação desencadeado em vários estados brasileiros nessa 
década compreende um ponto de partida interessante para a revisão 
necessária sobre a emergência, circulação, consolidação e arrefecimen-
to do que se convencionou denominar no país de ruralismo pedagógico 
e suas implicações para a historiografia do ensino primário rural no Brasil.
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 Para Nagle (1974), a ruralização do ensino constituiu nos anos vinte 
em uma ideologia em movimento que influenciou parcialmente a legisla-
ção e as práticas escolares, enquanto a regionalização do ensino tornou-
-se uma orientação mais predominante e efetiva. A distinção entre essas 
duas orientações feitas pelo autor auxilia a compreender a natureza das 
propostas advogadas por diferentes educadores, as iniciativas adotadas 
pelos governos estaduais na normatização do ensino primário e, particu-
larmente, o deslocamento verificado no pensamento educacional sobre 
ensino rural nas duas décadas seguintes. De acordo com Nagle, o ruralis-
mo refletia, “[...] antes de tudo, uma tentativa para transformar a ‘nature-
za’ da escolarização”, ao passo que, a regionalização do ensino buscava 
a adequação da escola primária às características socioeconômicas do 
meio pela adaptação dos programas de ensino, dos materiais didáticos 
e do tempo de duração do curso primário (NAGLE, 1974). O autor explica 
em que consistia a regionalização do ensino da seguinte forma: 
 

O fenômeno se expressa pelo esforço para ajustar os padrões de 
cultura e de ensino às peculiaridades da vida social em que a 
escola está inserida, aproveitando as sugestões que estas podem 
oferecer para tornar o ensino mais ‘vivo’, mais próximo das experi-
ências infantis e mais de acordo com as exigências do meio social 
imediato. (NAGLE, 1974, p. 234).

 Dessa maneira, a diferenciação entre o tipo urbano e rural da esco-
la primária e normal em discussão nos anos vinte manifestava mais uma 
orientação regional que propriamente ruralista. Isso é claramente percep-
tível no debate levado a termo na Conferência Interestadual de Ensino 
Primário, realizada em 1921, cuja 2ª Tese versava sobre Escolas Rurais e Ur-
banas; Estágio nas escolas rurais e urbanas; Simplificação dos respectivos 
programas (NAGLE, 1974; ÁVILA, 2013). O tema da escola primária rural foi 
discutido também nas Conferências Nacionais de Educação promovidas 
pela Associação Brasileira de Educação a partir de 1927. Na I Conferên-
cia (1927) realizada em Curitiba, uma das teses sobre o tema foi a de n° 
34 apresentada por Deodato de Moraes intitulada “Rumo ao Campo...” 
na qual esse educador defendia: “Que cada zona tenha a sua escola, 
escola que satisfaça às exigências do meio. Esta que seja agrícola ou 
criadora, aquela que seja industrial ou mineira, uma outra que seja de 
pesca e artes marinhas.” (apud COSTA; SHENA; SCHMIDT, 1997,  p. 195). 
Para este representante da Associação Brasileira de Educação, cabia à 
escola primária rural propagar as noções correspondentes às necessida-
des sociais e econômicas da população rural levando a criança a va-
lorizar a tradição agrícola e o prestígio do trabalho da roça. Para tanto, 
cada escola rural deveria ter “[...] um pequeno campo de experiência, 
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onde o professor possa ensaiar as culturas regionais por processos agríco-
las modernos.” (apud COSTA; SHENA; SCHMIDT, 1997, p. 195).
 Lourenço Filho, por sua vez, argumentou a favor da uniformização 
do ensino primário no Brasil considerando-a condição de boa política 
nacional em matéria de educação. Para esse educador, professor da 
Escola Normal de São Paulo na época, caberia unificar as finalidades 
da escola primária, problema complexo mais de natureza sociológica do 
que didática, estabelecendo objetivos nacionais como a formação do 
homem, do cidadão e do trabalhador. Não obstante, reconhecia o edu-
cador dois problemas implicados nessa unificação: 1) o da adaptação 
da escola a uma sociedade nacional e, 2) o da adaptação a um meio 
regional, considerando as diversidades do país. Dessa maneira, nas con-
clusões da tese, Lourenço Filho reafirmou a dupla face da uniformização 
do ensino, isto é, a finalidade nacional, da perspectiva política e a regio-
nal tendo em vista o problema econômico:
 

Dadas as condições atuais da maioria dos estados brasileiros, não 
será possível imaginar para já uma escola pública primária com 
essa perfeita finalidade social, diferenciada para cada meio par-
ticular; contudo urge a diferenciação da escola urbana e da es-
cola rural, reconhecida implícita ou explicitamente em todas as 
organizações escolares dos estados. (apud COSTA; SHENA; SCH-
MIDT, 1997, p. 249).

 Não se pode dizer que a orientação regional tenha desaparecido 
do debate sobre a educação primária no Brasil nas décadas seguintes, 
mas é preciso reconhecer que os princípios do ruralismo ganharam uma 
proeminência notável implicando em um deslocamento significativo da 
discussão sobre a adaptação da escola primária ao meio para a propo-
sição de uma escola de caráter intrinsecamente rural, isto é, com finalida-
des, infraestrutura, programas de ensino e professores especializados que 
pudessem cultivar nas crianças o amor pela vida rural compreendendo a 
importância da atividade agrícola para o desenvolvimento econômico 
e social do país. De certa forma, pode-se dizer que o ruralismo incorporou 
e atribuiu novos sentidos à perspectiva da regionalização do ensino.
 A forma como Vanilda Paiva (1983, p. 127) definiu o ruralismo pe-
dagógico  “[...] tentativa de fazer o homem do campo compreender o 
‘sentido rural da civilização brasileira’ e de reforçar os seus valores a fim 
de prendê-lo à terra; para tanto era preciso adaptar os programas e cur-
rículos ao meio físico e à ‘cultura rural’ [...]”,  põe em relevo essa dupla di-
mensão dos princípios ruralistas: a valorização do campo justificado pela 
vocação agrícola do país e a escola com feição rural.³ 
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 A atuação de Sud Mennucci considerado um dos principais repre-
sentantes do ruralismo pedagógico no país teve um papel importante 
nessa trajetória. Em 1930, Sud Mennucci publicou o livro “A Crise da Edu-
cação Brasileira”, laureado pela Academia Brasileira de Letras, no concur-
so: “Qual o melhor meio de disseminar o ensino primário no Brasil?” Neste 
livro, o autor expôs suas concepções sobre as raízes históricas brasileiras 
do indiferentismo pelo campo e a atração pela cidade. Argumentou so-
bre a importância do campo na economia do país destacando a produ-
ção agrícola como base da riqueza nacional e buscou explicar o êxodo 
rural como uma decorrência da busca dos camponeses pelo conforto. 
Sud denunciou a inadequação da escola rural cujo conteúdo e práticas 
reafirmavam os valores citadinos e vaticinou contra as diretrizes urbanis-
tas da legislação escolar predominante no país. O educador sustentou 
a necessidade de uma escola totalmente diferente nas suas finalidades 
e organização para servir aos propósitos da educação das crianças no 
meio rural e insistiu sobre a relevância de se forjar no país o tipo do profes-
sor rural, com um perfil psicológico voltado para o campo. Esse professor 
deveria ser formado em escolas normais rurais estruturadas com base em 
três diretrizes: “[...] formar um profissional entendido de agricultura, formar 
um professor que seja ao mesmo tempo um enfermeiro, formar um mestre 
que entre para o campo com a convicção inabalável de que precisa ser 
ali um incentivador de progresso, seja qual for o atraso, a desconfiança 
ou a hostilidade do meio.”4 
 No início dos anos 30, Sud Mennucci ocupou por duas vezes a Dire-
toria Geral do Ensino do Estado de São Paulo (entre 24 de novembro de 
1931 e 24 de maio de 1932 e entre 5 e 24 de agosto de 1933) ocasiões 
em que buscou reformar o ensino rural paulista propondo a criação de 
Escolas Normais Rurais, Grupos Escolares Rurais e escolas isoladas voca-
cionais rurais.5 A reforma proposta por Sud Mennucci não foi efetivada, 
mas o Código de Educação do Estado de São Paulo de 1933, elaborado 
na gestão de Fernando de Azevedo, apesar da orientação não ruralista, 
chegou a inserir algumas propostas em circulação no país para a educa-
ção rural como as Granjas Escolares e as Missões Rurais.
 Em 1933, com a ruralização do Grupo Escolar do Butantan (Decreto 
n. 6.047, de 19 de agosto) inicia a constituição de uma rede de escolas 
de ensino primário típico rural no estado de São Paulo como discorrere-
mos na segunda parte deste texto.6

 Data de 1935, a realização do 1° Congresso Nacional de Ensino Re-
gional em Salvador – BA, no qual foi debatida a proposta de criação de 
escolas normais rurais no Brasil, à semelhança do que fora concretizado 
no Ceará no ano anterior e que vinha sendo recomendado por Sud Men-
nucci.7 
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 Na proposição desses diferentes tipos de escolas rurais estava pres-
suposta uma distinção de concepção e organização pedagógica muito 
além da localização geográfica, isto é, da mera instalação das esco-
las em localidades consideradas rurais. O modo como essas escolas tipi-
camente rurais foram adotadas em cada estado brasileiro ainda requer 
maior número de investigações. No entanto, alguns estudos têm apon-
tado a relevância dessas escolas na renovação do ensino primário rural 
em algumas regiões do país. (ÁVILA, 2013; SCHELBAUER; CORRÊA, 2013; 
MORAES, 2014). 
 Em relação ao estado de Rio de Janeiro, conforme indicaram Dias 
(2012), Rizzini; Barros (2013) e Rizzini; Schueler (2014), a Escola Típica Ru-
ral, foi prevista pelo regulamento da instrução pública primária de 1936, 
mas passou a ser implementada a partir de 1938, no governo de Ernani 
do Amaral Peixoto. Essas escolas foram concebidas como escolas isola-
das compreendendo área para cultivo agrícola e construção de prédios 
adequados. Elas tinham por finalidade ministrar o ensino primário e conhe-
cimentos básicos de agricultura às crianças residentes no campo. Previa-
-se, assim, o ensino dos rudimentos da agricultura envolvendo a criação 
de animais, cultivo de jardim, horta e pomar visando o desenvolvimento 
de uma mentalidade ruralista nos alunos. De acordo com Rizzini e Barros 
(2013), durante a interventoria de Amaral Peixoto foram instaladas 42 Es-
colas Típicas Rurais nos municípios fluminenses e a intenção do governo 
era tornar esse tipo de escola padrão para o ensino rural do estado.8

 A intervenção destacada do governo federal no âmbito da edu-
cação primária, a partir dos anos 30 do século XX, tem sido assinalada 
por vários autores (PAIVA, 1983; HORTA, 1994; SCHWARTZMAN; BONEMY; 
COSTA, 2000). Desde o início de seu governo, o presidente Getúlio Dornel-
les Vargas estabeleceu a educação nacional como política do Estado 
(HORTA, 1994). Em discurso pronunciado na Baía, em 18 de agosto de 
1933, o presidente ressaltou a relação entre educação e saneamento ru-
ral apontando a instrução do sertanejo como questão fundamental para 
o revigoramento da raça e para o desenvolvimento do país. A esse res-
peito, ele afirmou:

É óbvio que, para instruir, é necessário crear escolas. Não as crear, 
porém, segundo modelo rígido aplicável ao país inteiro. De acôr-
do com as tendências de cada região e o regime de trabalho 
dos seus habitantes, devemos adotar os tipos de ensino que lhes 
convêm: nos centros urbanos, populosos e industriais – o técnico-
-profissional, em forma de institutos especializados e liceus de artes 
e ofícios; no interior – rural e agrícola, em forma de escolas, pa-
tronatos e internatos. Em tudo, com o caráter prático e educati-
vo, dotando cada cidadão de um ofício que o habilite a ganhar, 
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com indepenência, a vida ou transformando-o em um produtor 
inteligente de riqueza, com hábitos de higiene e trabalho, cons-
ciente do seu valor moral.” (VARGAS, 1938, p. 121-122)

 Em relação ao ensino primário rural, a Constituição de 1934 foi a pri-
meira do país a dar um tratamento específico ao problema destinando 
percentual de verbas para o seu desenvolvimento: 

A União e os Municípios aplicarão nunca menos de dez por cento, 
e os Estados e o Distrito Federal nunca menos de vinte por cento, 
da renda resultante dos impostos na manutenção e no desenvol-
vimento dos sistemas educativos.
Parágrafo único – Para a realização do ensino nas zonas rurais, a 
União reservará no mínimo, vinte por cento das cotas destinadas à 
educação no respectivo orçamento anual. (BRASIL, 1934).

 No período da Era Vargas (1930-1945), entre as várias iniciativas do 
governo federal no âmbito da educação primária, não se pode deixar 
de mencionar as medidas de nacionalização das escolas estrangeiras, a 
criação do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos e da Comissão Na-
cional de Ensino Primário em 1938, além da criação do Fundo Nacional 
de Ensino Primário em 1942, regulamentado em 1945, medidas que visa-
vam adequar a educação ao projeto autoritário do governo ancorado 
nos ideais nacionalistas.
 A ideologia da fixação do homem no campo e a Marcha para o 
Oeste ganharam projeção no Estado Novo. Em 1941, o governo federal 
convocou a I Conferência Nacional de Educação para debater o pro-
blema da difusão do ensino elementar incluindo a questão do ensino ru-
ral (ÁVILA, 2013). 
 Em 1942, a Educação Rural for o tema central do VIII Congresso Bra-
sileiro de Educação, realizado não por acaso, na cidade de Goiânia, a 
nova capital de Goiás, recentemente inaugurada. De fato, como buscou 
demonstrar a pesquisadora Jaqueline Veloso Portela de Araújo (2012), 
o Congresso, promovido pela Associação Brasileira de Educação com 
o apoio do governo federal e do interventor de Goiás, Pedro Ludovico, 
tornou-se um dos elementos de coroamento do processo de construção, 
transferência e batismo cultural de Goiânia. Na introdução dos anais do 
Congresso, a autora constatou a vinculação entre a política educacional 
para as populações rurais e a instrumentalização do ensino para conter 
o êxodo rural e contribuir para o desenvolvimento da economia agrária 
brasileira. Nesse Congresso foram debatidos vários temas sobre a educa-
ção rural como a criação de Colônias-Escolas, as condições de traba-
lho e a necessidade de formação especializada dos professores rurais, a 
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formação higienista e moral dos habitantes do campo e a importância 
das missões culturais para orientação dos professores rurais e assistência 
técnica para uso de instrumentos agrícolas.
 Em relação ao ensino técnico agrícola, em 1945, foi firmado no Rio 
de Janeiro um acordo entre o Ministério da Agricultura e a Fundação Inter 
Americana de Educação para promover a Educação Rural demarcando 
a forte referência norte-americana eu passaria a nortear as políticas do 
Estado para a educação rural a partir de então. No âmbito desse acor-
do foi criada a Comissão Brasileiro-Americana de Educação das Popula-
ções Rurais (CBAR) com vistas a desenvolver intercâmbios, treinamento 
e ações educativas entre professores do ensino profissional agrícola dos 
Estados Unidos e do Brasil. (ESTUDO RETROSPECTIVO ...., 1979).
 Em 1946, foram instituídas as Leis Orgânicas do Ensino Primário (De-
creto n° 8.529, de 2 de janeiro) e do Ensino Normal(Decreto-Lei n. 8.530, 
de 2 de janeiro)  dando continuidade, de certa forma,  à política edu-
cacional do Estado Novo. Em relação ao ensino normal, esse decreto-lei 
estabeleceu dois ciclos para a formação de professores: o primeiro, de 
nível ginasial (4 anos de duração após o curso primário) destinava-se à 
formação dos regentes do ensino primário; o segundo, de nível colegial 
(3 anos de duração) formaria os professores normalistas. A partir de en-
tão, em várias regiões do país foram instaladas Escolas Normais Regionais 
Rurais, além de cursos de aperfeiçoamento de professores rurais.9 

 Contudo, foi a partir da redemocratização do país, em meados da 
década de 1940 e durante a década de 1950 que foram implementadas 
no Brasil um conjunto expressivo de políticas para a educação rural abar-
cando o ensino primário regular, o ensino técnico agrícola, a formação 
de professores rurais, além de programas de extensão rural, alfabetiza-
ção de adultos nas zonas rurais e assistência técnica aos trabalhadores 
do campo. No que diz respeito ao ensino primário rural, esse foi um perí-
odo de grande expansão do número de escolas e matrículas, atingindo 
patamares sem precedentes até então na história do país. Essa expansão 
contou com o apoio do governo federal, mas foi implementada especial-
mente pelos governos estaduais. Destaca-se não somente o crescimento 
das oportunidades educacionais no campo, como também experiências 
de escolas tipicamente rurais e instituições e programas de formação de 
professores rurais.
 Juntamente com esse impulso dado à expansão do ensino primá-
rio regular, outras experiências educativas como as Semanas Ruralistas 
e os Clubes Agrícolas tornaram-se expressões do ruralismo como ideário 
da política educacional. As Semanas Ruralistas realizadas com apoio de 
técnicos do Ministério da Agricultura destinavam-se à formação de pro-
dutores rurais e até mesmo de professores rurais, por meio da difusão de 
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técnicas modernas de plantio e criação. Os Clubes Agrícolas também fo-
ram incentivados pelo Ministério da Agricultura, principalmente pela Co-
missão Brasileiro-Americana de Educação das Populações Rurais (CBAR). 
Eles foram criados junto às escolas primárias rurais visando à disseminação 
de noções práticas e teóricas de atividades agrícolas. (ÁVILA, 2013). Para 
Fiori (2002), o objetivo fundamental desses clubes agrícolas era orientar a 
prática das atividades agrícolas nos terrenos dos estabelecimentos esco-
lares.10

 Ainda em âmbito federal, desde 1946, o Instituto Nacional de Pes-
quisas Educacionais (Inep) vinha desenvolvendo um projeto de melhoria 
do ensino primário rural que, a partir de 1947, foi apoiado e ampliado 
pelo governo do presidente Eurico Gaspar Dutra. Em realidade, esse go-
verno assumiu o compromisso de colaborar com a disseminação do ensi-
no primário implementando várias medidas, especialmente, em relação 
à educação rural tratando o problema da insuficiência de vagas no en-
sino primário como questão técnica e política em torno do déficit edu-
cacional do país. Por meio da aplicação de recursos do Fundo Nacional 
do Ensino Primário, o governo passou a investir em construção de escolas 
rurais com residências anexas para professores, dando atenção às zo-
nas de fronteira e de colonização estrangeira, estabelecendo convênios 
com os estados para construção de escolas normais regionais e criação 
de cursos de aperfeiçoamento de professores. A perspectiva adotada 
pelo governo pode ser apreendida na mensagem enviada pelo General 
Dutra ao Congresso Nacional em 1949, na qual o presidente evidenciava 
a gravidade do problema da educação primária nas zonas rurais do país:

A crise de assistência educacional se apresenta, contudo, com as-
pectos ainda mais sombrios nas regiões rurais. De fato, das crianças 
matriculadas no curso primário, 36% pertencem aos núcleos rurais, 
50% às zonas urbanas e 12% às zonas distritais. Concorrem para 
essa situação, além dos fatores gerais e específicos decorrentes 
da rarefação demográfica e do baixo nível social e econômico, 
a falta de prédios adequados e a insuficiência de professores ha-
bilitados. Convém mesmo lembrar-vos que, de acordo com o últi-
mo inquérito realizado, de 28.302 prédios escolares destinados ao 
ensino primário, apenas 4.927 pertenciam aos poderes públicos e 
somente 70% dêstes haviam sido construídos especialmente para 
fins escolares.” (p. 118) (...)
De acordo com essa orientação, teve início, a partir de 1946, a 
construção de unidades escolares nas zonas rurais, de fronteira e 
de colonização, que foram aumentando no último biênio de ma-
neira a permitir que a colaboração financeira e técnica da União 
produzisse os mais promissores frutos. (BRASIL, 1949, p. 118 – 119)



287

REVISTA ELETRÔNICA 15    DOCUMENTO/MONUMENTO

 Murilo Braga, diretor do Inep em 1949, assinalou os principais aspec-
tos do plano do governo para a educação primária em execução Pelo 
Ministério da Educação: a) construção de prédios para escolas rurais dis-
pondo de residência condigna para o professor; b) construção de pe-
quenas escolas (duas ou três salas) a serem localizadas nos vilarejos; c) 
Construção de Grupos Escolares nas sedes distritais e vilas de população 
mais densa; d) construção de escolas normais rurais com internato e lo-
calizadas em centros que pudessem recolher alunos dos municípios vizi-
nhos; e) cursos de aperfeiçoamento para professores rurais nas diversas 
unidades federadas; f) cursos de aperfeiçoamento para professores e di-
retores de escolas, pessoal da Secretaria e Departamentos de Educação; 
g) estudo dos programas do ensino primário e normal e organização de 
sugestões metodológicas. (PROBLEMAS DE EDUCAÇÃO ..., 1950, p. 12).
 O programa do Inep para a educação rural nesse período priorizou, 
sobretudo, o ensino primário e normal e beneficiou, principalmente, os 
estados do Nordeste do país. (SANTANA, 2011).
 Todavia, a orientação do governo para a educação rural mudou 
significativamente depois de 1952 dando prioridade á extensão rural. 
Os programas implantados na década de 50 buscaram conter os movi-
mentos sociais no campo ampliando o escopo da assistência rural. Nes-
se sentido, ganharam força programas educativos voltados para erra-
dicar endemias, promover a educação de base, capacitar o agricultor 
e da assistência aos trabalhadores rurais.  Um dos programas de maior 
abrangência foi a Campanha Nacional de Educação Rural (CNER) que 
funcionou entre 1952 e 1963 fundamentada nos princípios e técnicas de 
Desenvolvimento de Comunidade e nas Missões Rurais de inspiração me-
xicana.11

 A Campanha Nacional de Educação Rural tinha por objetivos levar 
educação de base ao meio rural, visando a integração na sociedade 
nacional de sua população e tornar o nível de vida dessas populações 
compatível com a dignidade humana e com os ideais democráticos. Ins-
tituída em âmbito nacional, suas ações foram organizadas em torno de 
centros de treinamento de líderes, missões rurais, centros sociais, cursos de 
aperfeiçoamento, semanas educativas, cursos e conferências, campa-
nhas educacionais. Vinculada inicialmente ao Departamento Nacional 
de Educação, a CNER contava com os seguintes setores: 1. Estudos e Pes-
quisas; 2. Treinamento; 3. Missões Rurais; 4. Divulgação. As Missões Rurais 
foram os dispositivos mais importantes de atuação da Campanha. Elas 
eram constituídas por uma equipe de profissionais integrada por médicos, 
agrônomos e assistentes sociais tendo em vista o caráter sanitarista, eco-
nômico e socioeducativo que orientava a Campanha. As técnicas de 
Missões Rurais envolviam: 1) organização de comunidades; 2) o serviço 
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social de grupo; 3) educação sanitária; 4) extensão agrícola, incluindo 
o cooperativismo. (BARREIRO, 1997; ESTUDO RETROSPECTIVO ..., 1979). Os 
projetos da CNER deram origem à Campanha de Educação de Adultos 
e às Missões Rurais de Adultos (PAIVA, 1983; FREITAS; BICCAS, 2009).
 Como bem evidenciou Flávio Anício Andrade (2014), no período de 
1946 a 1964, a política educacional do Estado brasileiro para a educa-
ção primária rural evidenciada nos artigos publicados na Revista Brasi-
leira de Estudos Pedagógicos, erigiu a escola primária como agência de 
civilização do campo atribuindo a ela a tarefa de criação dos futuros 
construtores da nação, por meio da disseminação de hábitos, atitude e 
formas de comportamento característicos de uma “civilização industrial”. 
Na esteira dessa interpretação, podem-se levantar algumas hipóteses 
sobre as razões pelas quais o ruralismo pedagógico foi perdendo força 
como orientação educacional no país nas décadas de 50 e 60. É pos-
sível que a ideologia do desenvolvimento nacional predominante nes-
se período aliada ao êxodo rural em curso na sociedade brasileira e às 
transformações ocorridas nas relações sociais e econômicas no campo 
tenham colocado em questão os fundamentos dessa tendência. Nessa 
nova conjuntura, fazia sentido o ensino primário típico rural?

ENSINO PRIMÁRIO TIPICAMENTE RURAL NO ESTADO DE SÃO PAULO: 
GRANJAS ESCOLARES, GRUPOS ESCOLARES RURAIS E ESCOLAS TÍPI-
CAS RURAIS
 Durante a Primeira República, os governos do Estado de São Paulo 
dedicaram-se à criação de escolas públicas primárias na área rural do 
Estado, no entanto, a expansão do ensino no campo foi morosa nesse 
período. Somente a partir da década de 1930 do século XX é que se in-
tensificou a expansão do ensino primário na área rural paulista (PAIVA, 
1987; SOUZA, 2009). Em 1930 havia 309 Grupos Escolares no Estado de 
São Paulo atendendo 198.340 alunos matriculados; todos esses Grupos 
estavam localizados na área urbana. O Estado contava, ainda, com 205 
Escolas Reunidas, com 37.868 alunos matriculados; 630 escolas isoladas 
urbanas, com 29.947 alunos matriculados e 2.218 escolas isoladas rurais, 
com 90.137 alunos matriculados (SÃO PAULO, 1931). No ano de 1957 fun-
cionaram no Estado de São Paulo 7.225 escolas isoladas, a maioria delas 
localizada na área rural, atendendo um total de 234.520 alunos e 1.462 
grupos escolares com 720.656 alunos matriculados (SÃO PAULO, Mensa-
gem..., 1958). Observa-se, assim, um crescimento significativo da rede de 
escolas isoladas. Apesar dessa expansão, os problemas do ensino primá-
rio rural permaneceram na rede de ensino paulista destacando-se as di-
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ficuldades de provimento de professores, instalações inadequadas para 
funcionamento das escolas, dificuldades de transporte e acesso aos esta-
belecimentos de ensino rurais, isolamento dos professores, precariedade 
material dos estabelecimentos de ensino e a situação de dependência 
em relação aos fazendeiros e seus administradores, que cediam espaço 
para instalação de escolas. 
 Além das escolas isoladas de ensino comum instaladas no campo, 
o Estado manteve o que era denominado, à época, “Ensino Típico Ru-
ral”, ministrado em três diferentes tipos de escolas primárias – as Granjas 
Escolares, os Grupos Escolares Rurais e as Escolas Típicas Rurais. Essas es-
colas eram diferenciadas, pois previam programas de ensino específicos, 
exigiam formação ou especialização agrícola de todos os profissionais 
que nelas trabalhavam, tinham critérios específicos para sua instalação, 
como, por exemplo, área de terra destinada à realização de atividades 
agrícolas e pastoris, dentre outros quesitos (MORAES, 2014). 
 A conceituação de ensino típico rural foi explicitada pelo Governa-
dor Jânio Quadros, em Mensagem enviada à Assembleia Legislativa, em 
março de 1957: 

O ensino típico rural é uma modalidade de ensino especializado 
para a criança da roça. Além de programa próprio, relativo ao 
aprendizado das atividades agrícolas e higiene rural, caracte-
riza-se por ser ministrado nos grupos rurais mediante um sistema 
de estudo teórico-prático, que leva o estudante a comparecer à 
escola nos dois períodos, da manhã e da tarde. Reveste-se êsse 
ensino, por esse fato, de rico conteúdo educativo, como curso 
de preparação da criança e do adolescente, para as atividades 
rurais e o convício social da zona agrícola, em que reside.
Constitui tal ensino uma das faces da solução do problema da 
educação rural, de tão capital interêsse para a economia do Es-
tado e o seu progresso político-social. A especialização do profes-
sor para estas atividades é feita pelo Curso de Monitor Agrícola, 
das Escolas Agro-Técnica de Pinhal, Jacareí, São Miguel. Concor-
rentemente a Assistência Técnica do Ensino Rural promove a reali-
zação de curso de férias intensivos, que se destinam a aperfeiçoar 
os conhecimentos e as técnicas didáticas dêstes mestres, no cum-
primento de seus encargos docentes. Em 1956 foram realizados 
tais cursos nos estabelecimentos de ensino oficiais de Piracicaba, 
Jacareí, Franca, Cotia, Piraçununga, Pinhal e São Manoel, com a 
participação expressiva de 511 professôres. (SÃO PAULO, Mensa-
gem..., 1957, p. 63).

 Dessa forma, entre as décadas de 1930 e 1960, período em que 
ocorreu crescimento do número de escolas primárias rurais no Estado de 
São Paulo, conviveram, nesse Estado, dois tipos de propostas pedagó-
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gicas para a educação rural– o ensino comum, ministrado nas escolas 
isoladas rurais, e o ensino típico rural, ministrado nas Granjas Escolares, nos 
Grupos Escolares Rurais e nas denominadas Escolas Típicas Rurais.
 Do ponto de vista normativo, a Consolidação das Leis do Ensino do 
Estado de São Paulo de 1947 (Decreto n. 17.698, de 26 de novembro de 
1947) incorporou de forma mais explícita os princípios ruralistas instituindo 
uma diferenciação inédita no ensino público paulista, isto é, distinguin-
do educação primária de educação rural, que passaram a ser tratadas 
como modalidades distintas – a educação primária seria ministrada nas 
escolas isoladas (localizadas ou não nas zonas rurais), nos grupos esco-
lares e nos cursos primários anexos às escolas normais, no curso primário, 
de 5 (cinco) anos, subdividido em primário comum de 4 (quatro) anos e 
complementar de 1 (um) ano, do Instituto de Educação “Caetano de 
Campos” nos cursos populares noturnos e a educação rural nas Escolas 
Típicas Rurais; nos Grupos Escolares Rurais; nos cursos de agricultura das 
escolas normais; nos cursos especiais intensivos, destinados aos professo-
res, com ou sem função no magistério oficial (SÃO PAULO, 1948). 
 No que se refere ao ensino típico rural, para o período entre 1933 
e 1968, Moraes (2014) identificou um total de 253 instituições escolares 
criadas no estado de São Paulo com características de ensino típico ru-
ral, sendo cinco Granjas, 82 Grupos Escolares Rurais e 166 Escolas Típicas 
Rurais, distribuídas por diferentes regiões do Estado.
 As Granjas Escolares foram criadas em 1933 pelo Código de Educa-
ção do Estado de São Paulo. Conforme previsto no Art. 256 desse Código, 
esse tipo de escola deveria servir de referência para as demais escolas 
rurais do Estado. Elas deveriam funcionar em uma área de três hectares 
para cultivo, possuírem edifícios com salas de aula e com aposentos para 
os professores. Além disso, a instalação desse tipo de escola dependeria 
do auxílio dos municípios. O Código previa também que “[...] o professor, 
com o auxilio dos alunos e eventualmente, dos pais, organizará trabalhos 
práticos de cultura, criação, pesca, industrias rudimentares e outras ativi-
dades rurais, destinando-se os lucros á escola.” (SÃO PAULO, 1933a).
 No Annuário do Ensino do Estado de São Paulo de 1935-1936, o di-
retor geral, Almeida Junior, registrou o entendimento que a Diretoria vi-
nha dando à criação desse tipo de escola primária considerando-a ade-
quada para as localidades em que a condensação demográfica não 
permitisse o Grupo Escolar Rural. De acordo com a planta sugerida pela 
Diretoria, essas escolas deveriam funcionar com duas classes (uma pela 
manhã, outra á tarde) atendendo um total de oitenta meninos. Almeida 
Junior salientava as boas condições dos prédios a serem construídos para 
abrigar as Granjas: “Serve de moradia para o casal de professores e pos-
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sue installações hygienicas que educam a criança. Ate chuveiros! Temos 
em estudo outros typos, mais completos.” (SÃO PAULO, 1936, p. 201). 
 Apesar do entusiasmo dos administradores do ensino público paulis-
ta em relação às Granjas-escolas, poucos estabelecimentos desse gêne-
ro foram criados no estado de São Paulo. Nas fontes consultadas por Mo-
raes (2014), ela encontrou apenas uma menção sobre o funcionamento 
Granja localizada no “Sítio da Saudade”, no Município de Cotia - SP. A 
Granja de Cotia foi instalada na propriedade do Professor Raul Briquet, 
dispondo de prédio para o estabelecimento de ensino, casa para pro-
fessor e uma área para realização das atividades agrícolas (ESCOLA RU-
RAL..., 1936; SÃO PAULO, 1936). Em relação ao programa de ensino, as 
atividades agrícolas desenvolvidas compreendiam o cultivo de alho e a 
apicultura. O artigo sobre a escola publicado na Revista de Educação 
de 1936 ressaltava que a atuação da professora Luiza Guerra, responsá-
vel pela escola, ia além das atividades de ensino-e-aprendizagem dos 
conteúdos escolares envolvendo também atividades realizadas com as 
famílias dos alunos, fundamentais para o convencimento e adesão das 
populações às propostas dos ruralistas pedagógicos. Entre essas ativida-
des estavam:

Visita as familias dos alumnos, procura manter relações amistosas 
com ellas, captiva-se com pequenos favores, afim de melhor co-
nhecel-as e, assim, poder attrail-as ao trabalho da escola. Já rea-
lizou uma reunião de paes e conseguiu provocar grande interesse 
e estimulo por algumas actividades agricolas e hygienicas, os dois 
pontos capitaes na educação de nosso povo rural. (ESCOLA RU-
RAL..., 1936, p. 192; SÃO PAULO, 1936, p. 221).

 Além a Granja de Cotia, o Anuário do Ensino de 1935-1936 notificou 
o funcionamento desse tipo de escola em Campos do Jordão, Mogi das 
Cruzes e Tietê.
 Fato é que as Granjas não vingaram na rede de ensino tal como 
foram previstas. Em 1947, a Consolidação das Leis do Ensino do Estado de 
São Paulo manteve a prescrição sobre as Granjas Escolares em conso-
nância com os princípios ruralistas e a possibilidade de investimento futuro 
no ensino típico rural. Essa legislação fez referência ao funcionamento 
de uma Granja Escolar no município de Pinhal para fins de observação 
e prática de estudantes do Curso de Especialização Agrícola. A questão 
de saber o que teria levado os governos do Estado a priorizarem os Gru-
pos e Escolas Típicas Rurais em detrimento das Granjas, não foi possível 
apreender a partir das pesquisas realizadas até o momento.
 Porém, o grande número de Grupos Escolares Rurais criados em São 
Paulo a partir dos anos trinta atesta a opção dos governos do estado por 
esse tipo de escola rural.
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 Como mencionado anteriormente, coube a Sud Mennucci a pro-
posta de criação dos Grupos Escolares Rurais em São Paulo. Durante a 
sua breve passagem pela Diretoria do Ensino em 1933 foi instituído o De-
creto n. 6.047, de 19 de agosto prevendo a instalação de uma Escola 
Normal Rural em Piracicaba, além de outras providências, entre as quais 
a criação de um Grupo Escolar Rural para servir de escola de aplicação 
(SÃO PAULO, 1933b).
 Esse mesmo Decreto, no Art. 11, explicitava a concepção de edu-
cação pressuposta para esse tipo de estabelecimento de ensino primá-
rio:

Para a pratica e observação dos alunos a Escola Normal Rural terá 
um Grupo Escolar Rural como Escola de Aplicação, constituido de 
duas ou mais classes, até o maximo de oito, com um diretor priva-
tivo, sob a superintendencia do Diretor da Escola Normal.
§ unico - Além da Escola de Aplicação e ainda para pratica e 
observação dos alunos, a Escola Normal Rural poderá ter sob a 
imediata dependencia do diretor desta, duas a quatro escolas 
isoladas vocacionais, rurais, disseminadas pelo municipio, servin-
do de preferencia a zonas de produções diferentes. (SÃO PAULO, 
1933b).

 Para Sud Mennucci, os Grupos Escolares Rurais deveriam ensinar 
conteúdos específicos de trabalho agrícola para as populações de áreas 
rurais que, até então, tinham uma escolarização reduzida, se comparada 
à propiciada as populações das áreas urbanas. Assim, o Art. 12 do refe-
rido decreto indicava o adjetivo rural como tipo de escola e não como 
referência geográfica / espacial: “O governo installará grupos escolares 
e escolas vocacionaes rurais, tendo em vista a formação de uma men-
talidade escolar francamente voltada para as actividades agrícolas e 
pastoris, e, na zona marítima, para as fainas marinhas e ribeirinhas.” (SÃO 
PAULO, 1933b).
 O primeiro Grupo Escolar Rural instalado no estado de São Paulo foi 
o Grupo Escolar do Butantan, ruralizado pelo Decreto n. 6.047, de 19 de 
Agosto de 1933. A Professora Noêmia Saraiva Matos Cruz dirigiu esse Gru-
po entre 1935 e 1943, quando foi nomeada inspetora do ensino rural do 
governo federal. O pesquisador André Mota (2010) diz que Noêmia ins-
pirada pelos clubes de jovens agricultores disseminados nos Estados Uni-
dos, criou no Grupo Escolar do Butantan o Clube Agrícola Escolar. Além 
dessa atividade, Noêmia desenvolveu nesse Grupo inúmeras práticas de 
educação rural tornando-se uma importante representante do ruralismo 
pedagógico no estado de São Paulo.12 A repercussão do seu trabalho le-
vou Carneiro Leão a afirmar que apenas três escolas rurais funcionavam 
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no Brasil dentro dos critérios ruralistas: “[...] a Escola Regional de Mereti, 
estabelecimento-modelo fundado e mantido pelo esforço de Armanda 
Álvaro Alberto, a Escola Rural Alberto Torres, em Pernambuco, e o Grupo 
Escolar do Butantan, em São Paulo.” (MOTA, 2010, p. 133). 
 No Anuário do Ensino do Estado de São Paulo de 1936 – 1937, orga-
nizado pelo Diretor do Ensino, Almeida Junior, consta a trajetória inicial 
dessas instituições escolares. O decreto n. 7.268, de 2 de julho de 1935, 
disciplinou o processo de provimento de cargos, no Grupo Escolar Ru-
ral do Butantan e autorizou o Governo a instalar outros estabelecimentos 
análogos. Algumas disposições desse decreto indicam a orientação ge-
ral dada pela Secretaria de Educação para a criação dos Grupos Esco-
lares Rurais: 

Art. 1°-- O ensino no grupo escolar rural do Butantan será ministra-
do, sob uma orientação rural, tendo em vista, além da instrução 
primária dos demais grupos escolares, desenvolver o pendor e dar 
aptidão para as atividades agrícolas e pastoris.
Art. 2° - Para os logares de diretor e professores serão nomeados, 
de acordo com indicação fundamentada da Directoria do Ensi-
no, professores normalistas que tenham revelado conhecimentos 
especiaes de ensino rural.
Art. 7° - O Governo poderá, quando julgar conveniente, instalar 
grupos escolares de conformidade com as disposições deste de-
creto, ou extendel-as aos já existentes, que pela situação e condi-
ções se prestem ao ensino rural. (SÃO PAULO, 1937, p. 384).

 Em 1937, já se encontravam em funcionamento no estado de São 
Paulo seis Grupos Escolares Rurais: o do Butantan, o da Fazenda Dumont, 
em Ribeirão Preto, de Batatais, o de Dois Córregos, em Piracicaba, o de 
Carapiranga, em Iguape e o do Núcleo Colonial “Barão de Antonina”, 
em Itaporanga (SÃO PAULO, 1937, p. 385).
 Ainda nesse Anuário, Almeida Junior destacou o caráter experimen-
tal dessas escolas e a relevância que o ensino agrícola adquirira nelas:

Os grupos escolares rurais estão em phase de franca experimen-
tação: experimentação pedagógica e experimentação adminis-
trativa. Dadas as circunstancias de idade das crianças, da organi-
zação e recursos do estabelecimento e da duração dos estudos, 
essas escolas não têm, nem devem ter caráter profissional. Em vez 
de procurarem produzir operários agrícolas, estão tentando mi-
nistrar o ensino primário através das atividades rurais. A atividade 
rural é o meio: a educação primária é o fim. Tanto melhor se, com 
isso, conseguirem despertar na criança sympathias mais vivas pelo 
campo; se collaborarem, ainda que modestamente, para fixal-a 
na roça, - o que, como está hoje fartamente demonstrado, de-
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pende essencialmente de factores econômicos. (grifos do origi-
nal. SÃO PAULO, 1937, p. 385).

 Nos anos seguintes, intensificou-se a criação de Grupos Escolares 
Rurais no estado de São Paulo. A Consolidação das Leis do Ensino de 1947 
estabeleceu os critérios de criação e conversão desse tipo de escola rural 
exigindo prédio adequado de propriedade do Estado, área de terra cul-
tivável e o mínimo de crianças a serem matriculadas: 

[...] Para que sejam criados grupos escolares rurais ou para que 
sejam convertidos neste tipo de grupos escolares já existentes são 
indispensáveis as seguintes condições:
a - localização em zona rural, à distância mínima de três quilôme-
tros do perímetro urbano:
b - existência de prédio escolar de propriedade do Estado, com 
quatro salas de aula no mínimo e cinco hectares de terra cultivá-
vel;
c - duzentas crianças pelo menos em condições de freqüentarem 
o estabelecimento. (SÃO PAULO, 1947).

 Portanto, a criação de um Grupo Escolar Rural exigia critérios se-
melhantes aos utilizados para a criação de um Grupo Escolar na área 
urbana: um número relativamente alto de alunos (mais de 200 crianças 
em idade escolar) e prédio próprio do Estado com várias salas de aula. 
No entanto, a diferença entre grupos urbanos e rurais encontrava-se nos 
programas de ensino e na exigência de cinco hectares de terra cultivável 
para prática das atividades agrícolas (SÃO PAULO, 1947).
 Conforme esclareceram Meneses e Mendes (1960), o programa mí-
nimo para o ensino primário nos Grupos Escolares Rurais e nas Escolas Típi-
cas Rurais foi fixado pelo Ato nº. 16, de 23 de fevereiro de 194913.  Coube 
à Comissão da Assistência Técnica do Ensino Rural a responsabilidade 
por estudar e propor esse programa adaptando as disciplinas de Noções 
Comuns, Geografia e História, tendo em vista os objetivos visados pela 
Escola Rural e elaborando programa especial sobre questões Agrícolas 
e de Higiene. Dessa maneira, o programa estabelecido em 1949 desta-
cou os conteúdos relacionados à higiene e às atividades agrícolas. De 
acordo com a observação de Meneses e Mendes (1960), o Ato n. 16 de 
1949 ficou bastante conhecido entre os educadores e foi “[...] chamado 
na linguagem do Ensino Rural de ‘Ato Dezesseis’ ou ‘Programa do Ensino 
Rural’.” Para os autores, esse programa constituiu-se na essência do Ru-
ralismo: “[...] Se não forem obedecidos na Teoria e na prática, o ruralismo 
inexiste na Escola. Daí a importância dos mesmos.” (apud MENESES; MEN-
DES, 1960, p. 11).
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 No levantamento realizado por Agnes Iara Domingos Moraes (2014) 
sobre os Grupos Escolares Rurais no estado de São Paulo no período de 
1933 a 1968, a pesquisadora encontrou 82 atos de criação de estabeleci-
mentos desse tipo, o que comprova a importância dessas instituições na 
educação primária rural do estado.
 Outro tipo de escola primária especial implantada no estado de 
São Paulo, pautada nos princípios ruralistas, foram as Escolas Típicas Ru-
rais. Tudo leva a crer que, mais uma vez, a iniciativa tenha partido de Sud 
Mennucci em sua incansável saga pela defesa da ruralização do ensino. 
Em 1943, quando ocupou pela terceira vez a pasta de Diretor Geral do 
Ensino do estado de São Paulo, Sud Mennucci criou no Departamento de 
Educação, a Assistência Técnica do Ensino Rural “com o fim de orientar 
e centralizar e coordenar todas as atividades ruralistas no ensino primário 
e normal do Estado”. (SÃO PAULO, 1943). Esse decreto estabelecia ainda 
que deveriam ficar subordinados à Assistência Técnica do Ensino Rural os 
Grupos Escolares Rurais, as Escolas Isoladas Típicas Rurais a serem criadas 
e na parte de orientação, os cursos de agricultura das escolas normais 
(SÃO PAULO, 1943).
 Em 1945, a Portaria n. 31, de 01 de setembro, da Secretaria da Edu-
cação determinou que algumas escolas isoladas passassem à categoria 
de “típicas rurais”, subordinando-as á Assistência Técnica do Ensino Rural.
 Posteriormente, em 1953, a Lei n. 2.158, de 7 de julho de 1953, dispôs 
sobre a criação, transferência, conversão, instalação e supressão das Es-
colas Típicas Rurais. No Art. 2 foram estabelecidos os critérios para criação 
e transferência desse tipo de escola:

I - que o número de unidades típicas rurais não permita a forma-
ção de grupo escolar rural; 
II - mínimo de 30 (trinta) crianças de 7 (sete) a 14 (catorze) anos, 
dentro de uma área de dois quilômetros de raio, ou possibilidade 
de serviço regular de transporte diário, gratuito ou por preço mo-
dico; 
III - sala de aula que apresente as seguintes condições mínimas: 
a) trinta e cinco metros quadrados de área; 
b) construção de tijolos ou de madeira aparelhada; 
c) cobertura de telhas, ou equivalente; 
d) piso assoalhado ou ladrilhado; 
e) iluminação satisfatória; 
f) janelas envidraçadas ou teladas; 
g) fossa higiênica; 
IV - terreno cultivável com provimento fácil de água anexo à es-
cola, com área mínima de um hectare, para a prática de ativida-
des agrícolas; 
V - residência para o professor, de preferência anexa ao edifício 
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da escola, ou em pensão condigna, gratuita ou por preço modi-
co. (SÃO PAULO, 1953). 

 No estudo realizado por Moraes (2014) não foi possível identificar em 
nenhuma fonte consultada referências sobre a relação entre as Escolas 
Típicas Rurais paulistas com aquelas criadas no estado do Rio de Janei-
ro. Porém, considerando a circulação de modelos educativos no país, 
é possível cogitar tal aproximação. No estado de São Paulo, as Escolas 
Típicas Rurais foram organizadas nos moldes das escolas isoladas, isto é, 
um professor ensinando crianças de diferentes níveis de adiantamento 
em uma mesma sala de aula. Contudo, diferenciavam-se das escolas 
isoladas pela feição rural, isto é, pela orientação dada ao ensino incluída 
no programa, a exigência de prédio com instalações adequadas para 
funcionamento da escola incluindo residência para o professor, além de 
terreno para desenvolvimento de atividades agrícolas.
 Em mensagem enviada à Assembleia Legislativa em março de 1958, 
o governador Jânio Quadros apresentou dados estatísticos sobre o cres-
cimento da rede de ensino primário no estado de São Paulo no ano ante-
rior. Como é possível perceber na tabela abaixo, as instituições de ensino 
típico rural representavam um número pequeno de unidades escolares 
rurais existentes no estado. Da perspectiva quantitativa, os três tipos de 
escolas aqui analisados foram pouco representativas, mas o significado 
histórico dessas instituições deve ser considerado no interior do movimen-
to ruralista, isto é, nas tentativas de formar fixar o trabalhador rural no 
campo.

Tabela 1- Crescimento da rede de unidades, estado de São Paulo, 1957.

Natureza das unidades Capital Interior
Escolas isoladas 746 6.479
Escolas típicas rurais ----- 161
Grupos escolares 264 1.198
Grupos Escolares Típicos Rurais 2 45
Classes e escolas de emergência 625 536

Fonte: São Paulo, Mensagem..., 1958.

 As propostas pedagógicas dos três tipos de escolas primárias anali-
sadas neste texto estavam relacionadas à formação de uma identidade 
nacional, fixação do homem no campo, difusão do sanitarismo e forma-
ção para o trabalho. Tais propostas estavam em consonância com os 
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princípios ruralistas que defendiam uma escola adequada ao meio, com 
vistas inclusive a impedir o êxodo rural.
 Considerando os problemas e a precariedade da maioria das esco-
las primárias rurais predominantes no estado de São Paulo, essas escolas 
de ensino típico rural se sobressaíam como “ilhas institucionais de qualida-
de do ensino público rural”, qualidade consubstanciada não apenas nos 
aspectos materiais, mas também na proposta educativa e no nível de 
qualificação dos professores. Os (in) sucessos dessas instituições reatualiza 
o debate sobre a educação no campo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Como buscamos assinalar neste texto, a partir de 1930 passaram a 
ser criadas no Brasil escolas primárias rurais com propostas educativas di-
ferenciadas fundamentadas nos pressupostos do ruralismo pedagógico. 
Escolas Típicas Rurais, Granjas Escolares e Grupos Escolares Rurais podem 
ser vistos como exemplares do ensino típico rural que foi se delineando 
nas décadas de 30 e 40 do século XX. Esses tipos de escolas também po-
dem ser considerados como experiências de renovação do ensino primá-
rio rural.
 Em relação ao estado de São Paulo, a criação de estabelecimen-
tos escolares organizados como Granjas, Grupos e Escolas Típicas Rurais 
atestam a força política e a proeminência dessa tendência no campo 
educacional paulista, por outro lado, o pequeno número de escolas tipi-
camente rurais que funcionaram no estado, comparada com a grande 
expansão das escolas isoladas rurais de ensino comum,  denota as vicis-
situdes do ruralismo pedagógico. Teria ocorrido o mesmo em outros es-
tados brasileiros? Até o momento não é possível responder essa questão, 
tendo em vista o pouco conhecimento acumulado sobre o tema. Não 
obstante, o que procuramos reafirmar neste texto é a potencialidade de 
investigações que problematizam a diferenciação das escolas primárias. 
Tal perspectiva põe em discussão a heterogeneidade das instituições e 
da organização pedagógica do ensino primário cuja variação vincula-se 
á diferenciações sociais e a desigualdades educacionais. Nesse sentido, 
como buscamos discutir neste texto, a problematização do ensino típico 
rural torna-se uma chave interpretativa para perscrutar a trajetória e os 
(des) caminhos do acesso das populações rurais à educação pública. 
 São muitas, portanto, as contribuições que o tema pode dar à his-
tória da educação rural no Brasil, entre elas, a inquietação acerca das 
ideias em circulação e as diversas concretizações levadas a termo nos 
estados para a escolarização da infância no meio rural.
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NOTAS
¹ O problema da educação rural já se encontrava em debate no Brasil 
desde o início do século XX. Como observa Mendonça (2006), o ensino 
agrícola em seus níveis elementar, médio e especial, foi implantado no 
país a partir de 1910. Não obstante, no que concerne ao ensino primário 
regular, a partir dos anos trinta verifica-se o adensamento dos debates, 
propostas inovadoras e iniciativas políticas efetivas para a expansão da 
educação primária rural.

² A reflexão desenvolvida nesse texto fundamenta-se em resultados de 
dois projetos de pesquisa: “História da Escola Primária Rural no Estado de 
São Paulo (1931 – 1968): circulação de referenciais estrangeiros, iniciativas 
do Poder Público e cultura escolar”, financiado pela Fapesp, coordenado 
por Rosa Fátima de Souza  e na dissertação de mestrado de Agnes Iara 
Domingos Moraes intitulada “Ensino primário tipicamente rural no estado 
de São Paulo: um estudo sobre as Granjas Escolares, os Grupos Escolares 
Rurais e as Escolas Típicas Rurais (1933-1968)”, financiada pela Capes.

³ Entre as várias pesquisas realizadas sobre o ruralismo pedagógico, em-
bora com diferentes perspectivas, citamos: Duarte, 2005; Bezerra Neto, 
2003 e Moura, 2004.

4 A primeira edição do livro “A crise brasileira de educação” é de 1930. 
O livro teve nova edição em 1934, à qual foram inseridos textos e anexos. 
Neste estudo estamos utilizando a versão para eBook, de 2006, referente 
à digitalização da 2ª edição em papel de 1934.

5 Em 1932, Sud Mennucci publicou o livro O que fiz e pretendia fazer de-
talhando suas propostas para a reforma do ensino rural no estado de São 
Paulo e respondendo as críticas que lhe foram feitas. Sobre a atuação de 
Sud Mennucci, ver: Mattos, 2004; Monarcha, 2007.

6 Estudo aprofundado sobre o Grupo Escolar Rural do Butantan encontra-
-se em Mota, 2010.

7 As primeiras iniciativas de formação de professores rurais no Brasil data 
do final da década de 1920. Conforme assinala Andrade (2006), no esta-
do de Minas Gerais, em 1928, no âmbito da Reforma Francisco Campos, 
foi instituída a formação inicial do docente para o exercício no magistério 
rural.  O Decreto-lei n° 5.162, de 20/01/1928 previa que anexo aos grupos 
escolares de primeira e segunda categoria fossem criados cursos rurais 
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com a finalidade de preparar os professores para a regência nas esco-
las primárias rurais. No entanto, a primeira Escola Normal Rural do país foi 
instalada na cidade de Juazeiro do Norte, estado do Ceará, em 1934. A 
esse respeito, ver: Nogueira, 2008; Kulesza, 2010; Araújo, 2011.

8 Considerando os estudos realizados até o momento, o estado do Rio de 
Janeiro foi o primeiro a instalar as denominadas escolas típicas rurais no 
Brasil. 

9 Dentre as várias pesquisas realizadas sobre a formação de professores 
rurais no Brasil, citamos: Andrade, 2006; Araújo, 2011; P. Barros, 2011; Con-
sidera, 2012; Kulesza, 2010; Nogueira, 2008; Piacentine, 2012; Pinto, 2007; 
Pincer, 2008;  Santana, 2011.

10 De acordo com o relatório intitulado Estudo Retrospectivo da Educa-
ção Rural no Brasil, realizado por pesquisadores do Instituto de Estudos 
Avançados em Educação – IESAE, em 1979, coordenado por Maria Julie-
ta Costa Calazans, em 1948 haviam registrados  no Ministério da Agricul-
tura, para efeito de assistência técnica, 1.455 clubes agrícolas distribuídos 
em 22 unidades da federação, destacando-se os estados de SC (18%), 
RJ (15,6%), MG (15,1%), RS (11%), PE (7,6%) e o restante (38%) nos demais 
estados (DF, ES, CE, PA, RN, AL, PI, MA, RO).

11 Estudo aprofundado sobre essa Campanha foi realizado por Barreiro, 
1989, 1997.

12 Sobre as práticas de educação rural desenvolvidas pela professora No-
emia Saraiva de Matos Cruz, ver Cruz (1936).

13 Os professores João Gualberto Meneses e João Batista Gurgel Mendes 
organizaram o documento intitulado “Legislação do Ensino Rural”, que 
reúne as legislações sobre o Ensino Rural em vigor no ano de 1960.
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RESUMO
 O objetivo deste estudo é refletir sobre representações 
que foram produzidas e práticas que foram encaminhadas 
em torno das relações entre família e escola, no cenário edu-
cacional da cidade do Rio de Janeiro, entre as décadas de 
1930 e 1950. O foco estará dirigido a educadores e institui-
ções que, em diferentes momentos, produziram reflexões so-
bre o tema, ou endereçaram ações às famílias, tendo como 
objetivo estabelecer melhores condições de aprendizagem 
dos alunos das escolas públicas e de ajustamento dos mes-
mos à cultura escolar. Em primeiro lugar, a atenção estará 
dirigida ao Serviço de Ortofrenia e Higiene Mental (SOHM), 
fundado e chefiado pelo médico Arthur Ramos, instituído 
no âmbito da Reforma de Instrução Pública conduzida por 
Anísio Teixeira no Rio de Janeiro, e que funcionou de 1934 a 
1939. Com a intenção de refletir sobre possíveis aspectos de 
continuidade desse projeto, será considerado o Serviço de 
Ortofrenia e Psicologia da Secretaria de Educação e Cultura 
que, segundo alguns estudos indicam, teria sido instituído em 
substituição ao SOHM, tendo sido chefiado por Ofélia Boisson 
Cardoso, entre 1940 e 1945. Ainda de modo a acompanhar 
debates e ações tendo a família como tema e como alvo, 
será conferido destaque à Escola Guatemala, escola experi-
mental ligada ao Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 
(INEP), dirigido então por Anísio Teixeira, que funcionou no 
Rio de Janeiro a partir de 1955. Nessa instituição escolar, fun-
cionou o Serviço de Orientação Psicopedagógica, que se 
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dedicou a ações voltadas para garantir o sucesso da obra pedagógica 
da instituição, entre as quais se situaram iniciativas voltadas para o esta-
belecimento de aproximações das famílias dos alunos. 

Palavras-chave: Debates educacionais brasileiros; Reformas educacio-
nais brasileiras; Relações entre escola e família.

SUMARY
 The aim of this study is to reflect on representations and practices 
around the relationship between family and school, in the educational 
landscape of Rio de Janeiro, between the 1930s and 1950s. The focus will 
be directed at educators and institutions that, at different times, have pro-
duced reflections on the theme, or actions addressed to families, aiming 
to establish better learning conditions of public school students and their 
adjustment to school culture. First, attention will be directed to Service of 
Orthophrenia and Mental Hygiene (SOHM), founded and headed by doc-
tor Arthur Ramos, established under the Public Education Reform conduc-
ted by Anísio Teixeira in Rio de Janeiro, which took place from 1934 to 
1939. In order to reflect on possible aspects to continue this project, it will 
be considered the Service of Orthophrenia and Psychology in the Secre-
tary of Education and Culture that, according to some studies, it would 
have been introduced to replace the SOHM and was headed by Ofélia 
Boisson Cardoso, between 1940 and 1945. In order to follow discussions 
and actions taking the family as its theme and target, highlight will be 
given to the School Guatemala, experimental school connected to the 
National Institute of Pedagogical Studies (INEP), directed then by Anísio 
Teixeira, which took place in Rio de Janeiro on since 1955. In this educa-
tional institution, it worked the Service of Psycho-Pedagogical Orientation, 
which was focused on actions to ensure the success of the pedagogical 
work of the institution, among which stood initiatives to establish approa-
ches of the students families, as a central element to ensure the success of 
the pedagogical work of the institution.   

Keywords: Brazilian educational debates; Brazilian educational reforms, 
relations between school and family.

No horizonte desse artigo, situa-se a intenção de refletir sobre o 
tema das relações entre escola e família, tendo como foco re-
presentações construídas e ações desenvolvidas a partir da es-

cola pública e de agências constituídas para apoio ao trabalho escolar, 



308

REVISTA ELETRÔNICA 15    DOCUMENTO/MONUMENTO

na cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, entre os anos de 1930 
e 1950.

A APROXIMAÇÃO ENTRE A ESCOLA E O LAR NO CONTEXTO DA REFORMA 
ANISIANA
 
 Em 1933, ocorria, na cidade do Rio de Janeiro, a Conferência Na-
cional de Proteção à Infância, que reuniu setores importantes do cenário 
político, intelectual e educacional brasileiro, debruçados sobre um tema 
que mobilizava crescentemente a sociedade. Neste evento, Anísio Tei-
xeira, então Diretor de Instrução Pública do Distrito Federal, teve uma im-
portante participação, expressando-se a partir do lugar que ocupava, de 
liderança no processo de reforma educacional encaminhado na cidade 
do Rio de Janeiro, entre 1931 e 1935. 
 Conduzidas, desde a década anterior, também em diferentes es-
tados brasileiros, as reformas de instrução pública, inspiradas no ideário 
escolanovista, vinham tentando oferecer respostas, pelo caminho da 
educação, para a gestão da infância brasileira. Envolvido diretamente 
nesse debate, Anísio apresentou, no evento, uma reflexão sobre o tema 
da infância e da educação pré-escolar, conferindo destaque ao papel 
da escola pública, cujas práticas vinham sendo revistas e reconstruídas 
no âmbito da política reformadora desenvolvida, assim como às relações 
estabelecidas entre a escola e as famílias dos alunos.
 

Tudo isto (as incertezas que rondam o conhecimento sobre a in-
fância), aliás, apenas redobra e encarece a necessidade de estu-
dos e pesquisas mais sistemáticos a que vem oferecer um campo 
sem igual, a observação da criança no seu próprio meio, pelo seu 
pai ou sua mãe, sabiamente guiado pelo especialista.
Os atuais “Círculos de Pais” – melhor seria “Círculos de Mães” –, 
tão frequentes já no Distrito Federal, teriam, se encaminhados por 
esse terreno, conquistado um dos seus verdadeiros objetivos, se 
viessem a dar aos pais e às mães uma iniciação na ciência de 
observar e estudar as crianças para as poder educar e depois, 
acompanhá-las inteligentemente na educação escolar. (TEIXEI-
RA, 1933, p. 44)

 A atuação dos Círculos de Pais e Professores, cuja implantação já vi-
nha ocorrendo nas escolas primárias desde a reforma anterior, conduzida 
por Fernando de Azevedo no Distrito Federal (1927-1930), era apresentada 
como via possível para o estabelecimento de uma aproximação profícua 
entre a escola e o lar em nome de um conhecimento fundamentado so-
bre as crianças. Tal medida favoreceria, por um lado, a educação dada 
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pelos pais aos filhos, contribuindo ainda, por outro lado, para a eficácia 
da intervenção a ser conduzida pela instituição escolar na direção do 
conjunto de alunos e, consequentemente, de suas famílias e da socieda-
de mais ampla. A ideia era de que as ações, encaminhadas a partir de 
cada um dos espaços – escolar e doméstico -, beneficiassem, de modo 
complementar, as crianças e jovens que viviam seu processo de escolari-
zação. Ainda que este fosse apresentado como um caminho valioso a ser 
trilhado no encaminhamento da ação reformadora que liderava, Anísio 
não parecia confirmar se a experiência vivida pelos Círculos vinha sendo 
desenvolvida na direção considerada apropriada, produzindo os efeitos 
desejados em favor dos alunos das escolas públicas do Distrito Federal e 
de seu desenvolvimento. 
 Sobre o projeto dos Círculos de Pais e Professores, pode-se afirmar 
que o mesmo mobilizou expectativas de educadores envolvidos no mo-
vimento renovador, entre os quais se situou Cecília Meireles. Em meio a 
ações diversas em favor das reformas escolanovistas, a já então reconhe-
cida poetisa notabilizou-se como jornalista e editora da Página de Edu-
cação, publicada no Diário de Notícias, do Rio de Janeiro, entre 1930 e 
1933, espaço que abrigou, entre outros tipos de texto, crônicas diárias de 
sua autoria sobre temas educacionais. Em um desses textos, que dialoga-
vam de modo direto com os debates em curso, assim se posicionava: 

Em vez desse esbanjamento de energia (que ocorreria no caso 
do trabalho do professor, quando isolado), nessa atividade quase 
hostil que ainda é agora a obra da educação, muito melhor se-
ria uma coordenação de esforços paralelos, contribuindo todos, 
passiva ou ativamente, para a finalidade suprema a que se aspira.
Só os Círculos de Pais e Professores podem realizar esse objetivo, 
desde que não se desorientem com qualquer outro interesse in-
termediário, que não percam de vista a importância da sua fi-
nalidade e a ela submetam todas as razões de sua organização. 
(MEIRELES, 6/11/1931)

 Apesar da crença depositada em seu papel, torna-se difícil aferir-
mos, de modo preciso, em que grau os objetivos de aproximação en-
tre escola e família vinham sendo efetivamente alcançados nos Círculos 
existentes no Distrito Federal, em inícios dos anos 1930. Na pesquisa até 
aqui desenvolvida, temos obtido indícios de que, nesse contexto, essas 
associações estariam atuando com muitos limites, o que parecia interferir 
no desempenho da função que lhes havia sido destinada. A própria Ce-
cília Meireles, em outra crônica dedicada ao mesmo tema, manifestava 
seu desejo de  “que cada Círculo de Pais e Professores seja não uma ten-
tativa, não uma série de discursos, não uma hora de declamação para 
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excitar meia dúzia de vaidades, e contrariar outras tantas, - mas uma re-
alização grave, séria, pensada e útil, como hoje apenas em alguns casos 
vem nitidamente sendo.” (MEIRELES, 22/08/1931)
 Uma fonte documental que nos fornece importantes subsídios para 
pensar a questão é a tese apresentada no 1º Congresso Católico Brasi-
leiro de Educação, em 1934, por Alcina Backheuser, professora e diretora 
de escola pública. Em seu estudo, intitulado “A cooperação dos pais na 
obra educativa da escola”, a autora produzia uma análise da situação 
dos Círculos, indicando que esta parecia apresentar-se muito aquém do 
desejável, tanto na sociedade brasileira, quanto no Distrito Federal, em 
particular. Baseando-se em dados estatísticos oficiais, a educadora expu-
nha o seguinte quadro:

O número reduzidíssimo de Associações de Pais e Professores no 
Brasil nos é afirmado pela última estatística do ensino primário re-
lativa ao ano de 1932. 
Assim, para 26.934 estabelecimentos que, em território nacional, 
ministram o ensino primário, ou seja: 20.433 escolas públicas primá-
rias e 2.491 escolas particulares, existem 509 Associações de Pais 
e Professores, sendo 469 estaduais e municipais e 40 particulares.
No tocante exclusivamente ao Distrito Federal, das 506 escolas 
mantidas pela Municipalidade, somente em 181 existem Círculos 
de Pais e Professores. (BACKHEUSER, 1935, p. 129)

 Além de dar destaque ao baixo número de Círculos de Pais e Profes-
sores nas escolas brasileiras e também, ainda que em menor proporção, 
nas do Distrito Federal, Alcina Backheuser apontava, apoiada, ao que 
parece, em sua experiência cotidiana em escolas públicas primárias da 
cidade do Rio de Janeiro, para problemas observados no funcionamento 
daqueles Círculos, que interfeririam negativamente na concretização do 
projeto de cooperação entre a escola e o lar:

Isto quanto ao número de Associações, porque, com relação ao 
seu funcionamento, no que diz respeito, ainda, ao Distrito Federal, 
os gráficos e as estatísticas de frequência dos sócios ou de seus 
empreendimentos de natureza prática ou de ordem moral – se 
tais documentos houvesse – viriam provar que, com raras e bri-
lhantes exceções, o resultado não é também animador. [...].
Que se vê ainda nas assembleias de Círculos de Pais? Sessões, em 
que, às vezes, professores de valor, em linguagem simples, dão 
conselhos utilíssimos a dois ou três pais (ou mães) e a um bom nú-
mero de cadeiras vazias[...].
Justamente  o contrário daquilo que a prática mostra como sendo 
necessário e que, desde 1928, vem recomendando entre nós o 
fundador da Cruzada em Prol da Escola Nova. (Idem, p. 129/131)
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 Nesse trecho, a autora mencionava um aspecto importante, ob-
servado no momento da realização de seu estudo, e sentido em nossa 
pesquisa muito tempo depois, que era o da dificuldade de acesso a do-
cumentos relativos aos Círculos de Pais de Professores. Essa lacuna, indi-
cando que as experiências de aproximação entre escola e famílias não 
teriam gerado registros sistemáticos, assinalada pela professora, como se 
previsse o futuro de buscas infrutíferas de historiadores por dados sobre o 
tema, poderia sugerir, na mesma direção seguida por sua análise, que 
essas situações talvez não tivessem sido muito frequentes e nem muito 
valorizadas. No estudo em questão, Alcina Backheuser desenvolveu um 
diagnóstico pessimista sobre o funcionamento desse tipo de associação 
e, posicionando-se a partir de seu lugar de agente escolar, ao lado das 
professoras que, com frequência, eram obrigadas “a ouvir reclamações 
desarrazoadas” (Idem, p.132) das mães a respeito do trabalho com os 
filhos, manifestava uma visão crítica sobre as famílias dos alunos, e em es-
pecial, sobre suas mães, atribuindo-lhes a responsabilidade principal nos 
desencontros observados entre a escola e o lar.  
 Esse quadro, apontado por Alcina de modo direto, era sugerido, 
de modo indireto, por outros envolvidos nos debates educacionais desse 
tempo, quando, de modo recorrente, assinalavam, como um horizonte a 
atingir – e, portanto, ainda não concretizado nas bases desejadas –, o da 
colaboração entre escola e família.  Posicionando-se como diversos de 
seus pares e em sintonia com palavras registradas no próprio Manifesto 
dos Pioneiros da Educação Nova, publicado no ano anterior,¹ Anísio Tei-
xeira enfatizava, na mesma apresentação realizada na Conferência Na-
cional de Proteção à Infância, a importância da participação da família 
no projeto de escolarização das crianças desenvolvido no âmbito da re-
forma que coordenava: “Só por meio dessa colaboração constante da 
família e de sua iniciação nos métodos de observação e de uma atitude 
experimental para com a criação e educação dos filhos, poderemos vir a 
saber o que constitui um desenvolvimento normal da criança e a poder, 
posteriormente, diagnosticar os desvios de ajustamento e integração em 
todos os aspectos sociais e mentais.” (TEIXEIRA, 1933, p. 47)
 A análise produzida por Anísio Teixeira parecia destinada a estimu-
lar escolas e agentes escolares a conduzir suas ações na direção das 
famílias dos alunos, e a contribuir com sua preparação para a melhor 
educação dos filhos. Podendo ser compreendida como um incentivo ao 
trabalho dos Círculos de Pais e Professores, sua fala dava a ver, no entan-
to, que a intenção iria, além disso, sugerindo que a aproximação entre a 
escola e o lar não deveria se esgotar na atuação daquelas associações, 
devendo se expressar, de modo mais ampliado, no dia-a-dia da vida es-
colar. Nessa mesma citação, aparece ainda em destaque um tema que 
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se mostrará como uma preocupação de Anísio e seus colaboradores na 
obra reformadora conduzida nos anos 1930: o das variáveis que intervi-
nham nos processos de desenvolvimento das crianças, aspecto tratado 
de modo particular nas relações estabelecidas com o seu desempenho 
escolar.
 Um dos caminhos por meio dos quais o projeto anisiano procurou 
criar condições de êxito para a concretização de sua obra educacio-
nal e em que foram efetivamente praticadas as relações entre escola e 
família, envolveu a atuação do Serviço de Ortofrenia e Higiene Mental 
(SOHM). Este Serviço foi criado em 1934 e chefiado durante todo o seu 
tempo de funcionamento, até 1939, por Arthur Ramos, médico que se 
tornou um importante parceiro de Anísio, desenvolvendo um importante 
trabalho no campo da educação e trazendo para o mesmo referências 
científicas valiosas, entre as quais as da higiene mental, da antropologia, 
e da psicanálise. O SOHM, cuja atuação direta se dava em seis escolas 
experimentais então criadas, tinha como horizonte a extensão das práti-
cas desenvolvidas para as escolas públicas do Distrito Federal, em termos 
mais amplos, de modo a contribuir para a afirmação de uma cultura es-
colar renovada.
 No projeto de escolarização proposto pela reforma em curso, as 
crianças deveriam, de modo integrado ao aprendizado de saberes for-
mais a ser conduzido em estreita conexão com a vida social, estabe-
lecer contato com referências culturais identificadas como civilizadas, 
com hábitos e valores a serem incorporados em sua vida. Deveriam, para 
além de conhecê-los, praticá-los em seu dia-a-dia, no espaço escolar, de 
modo a internalizá-los, estendendo essa vivência para os espaços sociais 
em termos mais amplos. Desse modo, a ideia era a de ser constituída, pro-
gressivamente, a partir da infância, novas subjetividades, novas maneiras 
de agir, de sentir, em sintonia com uma sociedade que se modernizava, 
como uma “segunda natureza”, de acordo com as concepções de Nor-
bert Elias.  
 No entanto, para a concretização desse projeto, era fundamen-
tal a atenção minuciosa a cada passo dado, tendo como horizonte o 
“desenvolvimento normal da criança”. Este, por sua vez, não deveria ser 
idealizado, mas sim observado nos processos efetivos que envolviam a 
socialização da criança, com o auxílio das ferramentas da ciência. Sobre 
a atenção constante que deveria permear a atitude dos pais, estimulada 
pela escola e orientada pelos agentes escolares, Anísio sublinhava:

Não há lar, nem há criança, sem problemas, Não se trata de pre-
parar o pai ou a mãe para quando o problema surgir, mas de reu-
ni-los para comparar, conversar e debater sobre os problemas da 
saúde, de hábitos, de brinquedo, de temperamento, de sexo, de 
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higiene mental, de socialização e educação, enfim, da criança 
em todas as idades e em todos os lares. (TEIXEIRA, 1933, p. 45)

 Ainda que os problemas sejam aqui apresentados como parte indis-
sociável da vivência infantil e familiar, Anísio e seus colaboradores com-
preendiam que havia situações que poderiam interferir negativamente 
no desenvolvimento das crianças e em sua aprendizagem e atitude, 
como alunos. E estas demandaram um enfrentamento vigilante, o que 
se deu por vias diversas no projeto reformador assinalado, entre as quais 
podem ser apontadas, com destaque, as ações do SOHM.

ESCOLA, FAMÍLIA E OS DEBATES E AÇÕES EM TORNO DA “CRIANÇA-PRO-
BLEMA” 
 Entre os principais objetivos do Serviço de Ortofrenia e Higiene Men-
tal, esteve o de promover medidas voltadas para a detecção e correção 
de problemas dos alunos que interferissem em seu rendimento escolar. 
Se a prevenção dos problemas que poderiam vir a se interpor no proces-
so de escolarização era considerada uma estratégia central, igualmente 
importante se mostrava a identificação de desequilíbrios na experiência 
dos escolares, quando estes se apresentassem – o que deveria ocorrer em 
um momento o mais precoce possível -, assim como o enfrentamento dos 
mesmos, na escola e no lar. Tais problemas, manifestados principalmente 
através de “desvios comportamentais” em casos que costumavam con-
duzir a dificuldades de aprendizagem, foram percebidos pelo Serviço em 
profunda conexão com as questões ambientais e, em especial, familia-
res, que marcavam a vida dos alunos. De acordo com Arthur Ramos, é 
“o meio social que exerce uma influência decisiva sobre a criança.” (RA-
MOS, 1954, p. 42)
 Merece destaque a compreensão do chefe e idealizador do Serviço 
sobre os desajustes percebidos nos comportamentos dos escolares, que 
produziu um importante ponto de inflexão no debate em curso no cam-
po médico e educacional, ao questionar a visão desse tema a partir do 
registro da “anormalidade”. Na Introdução do livro A Criança problema. 
A higiene mental na escola primária, denso tratado em que Ramos regis-
trou a posteriori, com muitos detalhes, a experiência vivida pelo SOHM, 
o médico se posicionava diante da visão corrente sobre as dificuldades 
observadas entre os escolares. A denominação de “anormal”, segundo 
Ramos, 

- imprópria em todos os sentidos – englobava o grosso das crian-
ças que por várias razões não podiam desempenhar os seus de-
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veres de escolaridade, em paralelo com os outros companheiros, 
os “normais”.
No entanto, como se provará exaustivamente nas páginas deste 
volume, somente uma percentagem insignificante destas crian-
ças mereceria, a rigor, a denominação de “anormais” [...].
A grande maioria, porém, podemos dizer os 90% das crianças ti-
das como “anormais”, verificamos na realidade serem crianças 
difíceis, “problemas”, vítimas de uma série de circunstâncias ad-
versas, que analisaremos neste livro, e entre as quais avultam as 
condições de desajustamento social e familiar. (Introdução, p. 13)

 A abordagem dada pelo autor ao tema da “criança problema”, 
termo que chegou a intitular, inclusive, a obra citada, que se tornaria 
uma referência nos estudos educacionais, representou a pedra de toque 
da atuação do Serviço de Ortofrenia e Higiene Mental, estimulando a 
abertura de novos horizontes nos debates de então. Se Anísio Teixeira assi-
nalava que “não há lar, nem há criança sem problemas”, o trabalho con-
duzido por seu colaborador pautava-se na ideia de que seria importante 
tratar os casos em que esses “problemas” gerassem distúrbios no ajusta-
mento das crianças à cultura escolar, a que se associava a possibilidade 
futura de desequilíbrios na vida social dos sujeitos. A análise desses casos 
pelos agentes do SOHM – que incluía, de modo direto e indireto os profes-
sores –  ²apoiava-se na percepção da influência do ambiente social em 
que viviam essas crianças no aparecimento desses desajustes. A visão era 
de que a intervenção do Serviço deveria se dar na direção dos espaços 
em que se desenrolava, de modo privilegiado, a vida da criança – a es-
cola e o lar – e dos sujeitos educativos que atuavam em seu âmbito.
 No bojo da reforma anisiana, foram encaminhadas múltiplas estra-
tégias que se destinaram à preparação dos professores e à construção 
de sua adesão às novas concepções e práticas. Podem ser situadas, en-
tre outras, a implantação da formação em nível superior de profissionais 
do magistério primário, no Instituto de Educação, a edição de impressos 
diversos voltados para o apoio às práticas docentes, e a promoção de 
cursos e palestras. Essa ação formativa dirigida aos professores por cami-
nhos diversos era considerada de importância central para a prevenção 
dos casos de “alunos-problema”, assim como para a preparação desses 
profissionais de ensino para o enfrentamento competente das dificulda-
des que poderiam vir a ser apresentadas pelos escolares. Um dos eixos de 
atuação do Serviço de Ortofrenia e Higiene Mental possuía como objeti-
vo, justamente, o de dar continuidade a esse processo de formação dos 
professores, apoiando-se para isso nos referenciais da higiene mental e 
da psicanálise, o que era encaminhado através de publicações e cursos 
que miravam nesse público, assim como do trabalho realizado nas esco-
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las experimentais do Distrito Federal, em que os professores eram chama-
dos a atuar como parceiros. 
 Também os lares dos alunos, que deveriam estar sendo atingidos 
pelos Círculos de Pais e Professores, entre outras formas, eram definidos 
como alvos destacados no trabalho desenvolvido pelo Serviço. Os pais, 
seguindo a proposição de Anísio, eram estimulados a adotar uma atitu-
de experimental diante de seus filhos, devendo apoiar-se, para isso, nos 
agentes escolares, apresentados de modo crescente como “especialis-
tas”. Dessa forma, teriam condições de conhecer melhor seus filhos, de 
educá-los de modo apropriado e de colaborar com sua escola. Além 
de municiar os próprios pais em sua ação educativa, esperava-se que o 
conhecimento detalhado sobre as crianças fosse ainda transmitido aos 
professores, ao lado dos quais se posicionavam os agentes do SOHM, de 
maneira a embasar suas práticas, as quais deveriam responder, com su-
cesso, aos objetivos da reforma.
 O espaço do lar deveria, então, ser fonte de informação sobre a 
vida dos alunos, sendo, por isso, acessado por vias diversas, incluindo en-
trevistas conduzidas pelos agentes do Serviço com os pais, assim como vi-
sitas às casas das famílias.  Apoiado em instrumentos como esses, o Servi-
ço produziu, ao longo de seus cinco anos de funcionamento (1934-1939), 
uma série de fichas apresentando os casos dos alunos, que compõem 
um registro valioso sobre seu modo de vida e de suas famílias. Essa do-
cumentação torna possível conhecer as investigações realizadas tendo 
como objetivo a identificação das causas dos problemas dos escolares 
atendidos pelo SOHM. Podem ser assinalados, como fatores levantados à 
época, problemas sociais diversos ligados à precariedade de condições 
de vida da população escolar - envolvendo temas como habitação, ali-
mentação e saúde -, situações de trabalho infantil, observadas dentro 
ou fora do lar, de maus tratos e castigos físicos a que eram submetidas as 
crianças, desemprego dos pais, alcoolismo, entre outras circunstâncias. 
Esses fatores, apresentados com muitas conjugações entre si, nos casos 
de diferentes alunos, conformando quadros de desequilíbrio na vida das 
famílias, dotados de graus diversos de complexidade, eram compreendi-
dos em associação direta com os desvios apresentados pelos alunos no 
ambiente escolar. 
 De modo complementar, as famílias se constituíam em um campo 
de intervenção do SOHM, que as orientava, através de seus represen-
tantes, dirigindo-se primordialmente às mães, apontando os erros que vi-
nham sendo cometidos e indicando os comportamentos a serem adota-
dos visando à superação dos desajustes observados e à prevenção de 
males futuros. Em diversas dessas fichas, é possível acompanhar o passo-
-a-passo das relações estabelecidas com as famílias, desde o momento 
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do encontro, em que se construíam as primeiras impressões sobre a vida 
familiar do aluno, até as prescrições encaminhadas, a que se seguia, por 
vezes, a enunciação dos resultados obtidos após a intervenção. Em uma 
ficha, datada de novembro de 1935, aparece o seguinte registro: “Con-
versamos com a mãe da menina, esclarecendo-a sobre os inconvenien-
tes dos maus tratos e castigos corporais, e ela nos prometeu amenizar os 
trabalhos em casa e agir junto ao pai, para não espancar mais a criança. 
Em outro registro relativo a um caso semelhante, há menção a resulta-
dos positivos verificados, a partir da análise da situação das crianças na 
escola, após o atendimento da família pelo Serviço: “Foi aconselhada a 
mãe, no sentido de agir junto ao menino, evitando os ralhos e castigos re-
petidos. O menino tem melhorado muito. Em 1938, não mais apresentava 
problemas de comportamento”. E ainda: “Com a orientação dada aos 
pais, no sentido de modificarem a atitude com o menino, este melhorou 
um pouco e está rendendo mais na escola”.  (Fichas do SOHM. Arquivo 
Pessoal Arthur Ramos apud DAVID, 2012, p. 64) 
 Pode-se considerar que, no projeto do SOHM, é perceptível o inten-
to de contribuir para a produção de convergências entre as ações da 
escola e da família em benefício da criança, de sua aprendizagem e sua 
socialização. A construção de um olhar individualizado sobre os alunos, 
por meio do qual, os aspectos mais recônditos da subjetividade de cada 
um deveriam ser acessados e desvendados, possibilitaria, segundo se 
compreendia, a construção de estratégias escolares mais eficazes que, 
por sua vez, poderiam conduzir a melhores resultados quanto à promo-
ção da aprendizagem dos alunos e à constituição de sujeitos saudáveis e 
civilizados.³  

ESCOLA, FAMÍLIA E OS ALUNOS POBRES COMO PROBLEMA
 Em 1939, encerravam-se as atividades do SOHM, situação que, se-
gundo Arthur Ramos, teria tido relação com a perseguição que passou 
a ser sofrida por Anísio Teixeira, no contexto do Estado Novo, conduzindo 
a seu afastamento da Secretaria Geral de Educação e Cultura4 do Dis-
trito Federal, em 1935. Segundo apontam alguns estudos, o Serviço de 
Ortofrenia e Higiene Mental, que ainda continuou a funcionar por alguns 
anos após a saída de Anísio do cargo, teria sido substituído pelo Serviço 
de Ortofrenia e Psicologia, passando a ser dirigido pela psicóloga Ofélia 
Boisson Cardoso, que teria imprimido uma nova orientação ao trabalho.5 
Em sintonia com as concepções da Psicologia experimental, a chefe do 
Serviço passou a valorizar de modo mais acentuado o papel de testes 
psicológicos destinados a promover a mensuração de níveis de inteligên-
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cia e maturidade dos alunos, com vistas a auxiliar o trabalho escolar. De 
acordo com estudo sobre a história da psicologia brasileira, 

O SOP destinava-se, principalmente, a diagnosticar os alunos com 
dificuldade de aprendizagem nas escolas primárias da rede muni-
cipal através do uso de testes de inteligência infantil e, a partir do 
resultado, encaminhá-los para as chamadas “turmas especiais”. 
Realizava ainda trabalho clínico de curta duração com estas 
crianças, fazia pesquisas e ministrava cursos acerca desses assun-
tos, constituindo-se em um centro de propagação de conheci-
mento. (VILELA et al., s/d )

 Ainda que Ofélia sinalizasse para a importância de as questões edu-
cacionais não serem compreendidas “apenas através de dados positi-
vos, encaixados em fórmulas matemáticas”, (CARDOSO, 1949, p. 86) os 
estudos dotados de um viés quantitativo passaram a ocupar um lugar 
de maior destaque no Serviço que chefiava. Essa abordagem contrasta-
va com a condução dada por Arthur Ramos na análise dos problemas 
detectados no ambiente escolar, que priorizava a observação de casos 
individuais, a partir de estratégias diversificadas.      
 Na consideração dos problemas que atingiam o cenário escolar do 
Distrito Federal, uma das questões que mobilizaram de modo mais acen-
tuado as preocupações de Ofélia, foi a dos índices altíssimos de repetên-
cia nas escolas públicas, nas primeiras séries. Com esse foco, a psicóloga 
conduziu pesquisas, produziu análises e desenvolveu ações. Indicando a 
gravidade da situação de desajuste e frustração em que muitos alunos 
se viam imersos, a partir do momento em deixavam de acompanhar suas 
turmas iniciais, a qual conduziria a atitudes de desobediência, rebeldia, 
e, por vezes, delinquência, Ofélia acentuava os riscos de instabilidade 
trazidos por esse quadro para o ambiente escolar e para a sociedade 
em termos mais amplos.6 Em sua visão, fazia-se mister evitar esse tipo de 
consequência e um dos elementos de que lançou mão com essa inten-
ção, no Serviço que chefiava, foi a testagem dos alunos que entravam 
nas escolas que estiveram ligadas ao projeto, para se detectar o grau 
de maturidade apresentado, de modo a serem amparadas as práticas 
alfabetizadoras. Pretendia-se, por esse caminho, evitar as situações de in-
sucesso e estimular a obtenção de bons resultados escolares.7 Se essa era 
uma ação valorizada, havia a consciência de que inúmeros fatores con-
corriam para as dificuldades apresentadas pelos alunos em seu processo 
de aprendizagem, em meio aos quais a questão social aparecia como 
um elemento destacado.
 No novo Serviço, a preocupação com a situação de pobreza em 
que vivia grande parte dos alunos das escolas públicas de então, condu-
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ziu a um investimento significativo em estudos sobre o tema que, por sua 
vez, fundamentaram as ações encaminhadas. Se, nas análises produzi-
das por Arthur Ramos no SOHM, não se observa um foco tão acentuado 
na associação – que também não é estabelecida de modo direto - en-
tre os alunos-problema e os alunos pobres, ainda que as condições de 
precariedade econômica fossem observadas como fator relevante na 
eclosão dos quadros de desequilíbrio, nos estudos produzidos por Ofélia 
Boisson, no âmbito do SOP, em torno do universo escolar, o relevo dado 
ao tema é maior. Cabe assinalar que a intensificação dessa inquietação, 
encontrada em artigos da psicóloga e chefe do SOP, também se mos-
trava presente em outros estudos, de contemporâneos seus, publicados 
nas décadas de 1940 e 1950. Essas análises aproximavam-se na conside-
ração do descompasso que seria observado entre o ambiente em que 
vivia grande parte dos escolares, identificado, com frequência, no caso 
da cidade do Rio de Janeiro, ao cenário das favelas cariocas – dissemi-
nadas, de forma progressiva, diante de um quadro de urbanização ace-
lerada acompanhada de crise de moradias -, e as referências de uma 
cultura escolarizada.8

 Sobre o ambiente social dos morros e casas de cômodos, apresen-
tados como locais de moradia de muitos alunos eram destacados que o 
convívio das crianças nesses espaços, de efeito fortemente nocivo para 
seu desenvolvimento, representava ainda um obstáculo à afirmação da 
cultura escolar. Na representação construída, as aproximações entre po-
breza, marginalidade e primitivismo são estabelecidas, sendo sublinhado 
o abismo percebido entre as referências compartilhadas pelos populares 
em sua vida cotidiana e as de uma sociedade civilizada. O quadro dese-
nhado por Ofélia, com fortes tonalidades de preconceito, é o seguinte: 

Nesses grupos, em que pululam menores delinquentes, não há 
como controlar-se: a reação é espontânea, primitiva, quase que 
irracional. Vence o mais forte; é, ainda, a lei dos primeiros tempos. 
A moral é diferente daquela que a escola aceita: não há princí-
pios que se oponham à defesa do pão, à conquista de um canto 
para dormir. Por isso, tudo no ambiente escolar parece falso [...] 
Desta forma, não chegam a transferir para a vida quotidiana os 
hábitos e atitudes que pareciam aprendidos, porque são como 
trajos adequados a certos lugares e a certos momentos. (CARDO-
SO, 1949, p.82e 83)

 Ainda que afirmasse não ser adepta de um “ambientalismo extre-
mado”, que enxergava o resultado da aprendizagem como consequên-
cia direta do ambiente, Ofélia atribuía grande importância a esse fator. 
Para se compreender o papel do ambiente, bastava, segundo a autora, 
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observar o modo como pais e filhos viviam nas moradias dos bairros po-
bres, situação que tornava visível através de uma representação marca-
damente negativa das famílias: 

Em casos como esses, o meio familiar, em que a criança passa 
a maior parte do tempo, é, em tudo, a antítese do meio escolar. 
O que a escola procura construir a família destrói, num momento 
reduz a pó. Os exemplos vivos e flagrantes insinuam-se na carne, 
no sangue das crianças, ditando-lhes formas amorais de reação, 
comportamentos antissociais (Ibidem, p.82).

 No mesmo estudo, datado de 1949, em que analisava os altos índi-
ces de repetência na primeira série primária, a autora apresentava uma 
visão pessimista frente às possibilidades de intervenção social da escola. 
Nesse artigo, era conferido destaque aos limites observados no estabele-
cimento de suas relações com a família e a comunidade e, em particular, 
aos problemas interpostos à atuação dos Círculos de Pais e Professores, 
em registro, agora referido aos anos 1940, que vai ao encontro de impres-
sões já assinaladas relativas à situação dessas associações nos anos 1930: 

Apesar dos esforços feitos por alguns administradores e por parti-
culares, o problema, que é, no fundo, um problema econômico 
permanece sem solução e a escola ainda não conseguiu falar a 
mesma língua da comunidade, cuja ação educativa deve refor-
çar. Entre as tentativas nesse sentido, cita-se o “Círculo de Pais e 
Mestres”, que, infelizmente, não conseguiu atingir o objetivo visa-
do. (Ibidem, p. 83)

 Refletindo sobre a abordagem apresentada, observa-se que a mes-
ma mostrava sintonia com o ambiente intelectual em que a psicóloga se 
encontrava inscrita, sendo visível a generalização produzida na represen-
tação das classes populares, impregnada por um forte viés de preconcei-
to social. Se, por um lado, os textos de Ofélia trazem essas marcas, como 
produções culturais situadas no contexto de uma sociedade recortada 
por hierarquias rígidas de classe e em que práticas de exclusão ainda se 
apresentavam como um elemento fortemente presente na vida social e 
também no cenário escolar das escolas públicas, por outro lado, a autora 
produziu reflexões e propôs ações voltadas para o combate da situação 
que conduzia à repetência de alunos pobres. 
 Em sua visão, os problemas de aprendizagem desses alunos expres-
savam-se em uma profunda articulação com as questões de sua vida 
familiar e com a situação de “abismo entre o lar e a escola”, que assim 
caracterizava: 
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A família culpa, acremente, a escola; a escola não encontra co-
laboração por parte da família e mesmo não dispõe dos recursos 
necessários para debelar o mal. As crianças se desenvolvem nesse 
ambiente de incompreensões, recriminações e queixas; às vezes, 
fogem a isso, interiorizam-se, procuram isolar-se. (Ibidem, p. 76)

 Uma das vias valorizadas no enfrentamento desse profundo des-
compasso percebido foi apontada em outro texto, que registrou uma 
conferência proferida em 1953 por Ofélia Boisson, e envolveu a defesa 
do “Serviço Social Escolar, por meio do qual se articula a ação da escola 
à da família e é levada ao seio desta a informação necessária para que 
possa ela compreender os objetivos daquela e colaborar eficientemente 
na obra educacional.” (CARDOSO, 1954, p.157) Segundo a autora, 

Na estrutura social moderna não pode mais a escola prescindir, 
em sua equipe, do assistente social especializado, a quem com-
pete o contato com o meio de onde provém a criança; enquanto 
não houver esse técnico trabalhando ao lado de médicos, psi-
cólogos e educadores, haverá sempre um mecanismo deficiente 
que não pode atender às necessidades educacionais da cultura 
atual (Ibidem, p. 157)

 Ainda que em estudo anterior a psicóloga tivesse apresentado uma 
visão bastante pessimista em relação às famílias de alunos pobres, consi-
derando, segundo já foi assinalado, que as mesmas tenderiam a destruir 
o trabalho escolar, nesta análise, já sinalizava para um caminho a ser per-
corrido pela escola na direção dos pais, para evitar situações como as 
que observava entre os “menores” atendidos no SAM, instituição a qual 
esteve ligada, após o período em que chefiou o SOP. Deve ser assina-
lado que sua preocupação acentuada em torno das repercussões da 
delinquência parecia guardar relação com o fato de ter assumido, após 
a passagem pelo SOP, a chefia da Seção de Pesquisas Psicossociais do 
Serviço de Assistência a Menores (SAM), instituição ligada ao Ministério 
da Justiça e dedicada ao enfrentamento de problemas relativos à situ-
ação social chamados “menores”, que envolviam, entre outros, o aban-
dono e a delinquência. Segundo seu depoimento, “A maior parte desses 
menores passara pela escola primária pública; (...) quase todos haviam 
saído antes de completar o terceiro ano e uma significativa maioria não 
fora alfabetizada.” (CARDOSO, 1954, p. 156/157). Ainda que Ofélia Bois-
son Cardoso considerasse, também em um registro marcadamente pes-
simista, que o repetente seria “um fracassado”, que “já se revelou” e de 
quem “nada se espera”, (Idem, 1949, p. 74), tratava-se, em sua visão, de 
promover ações de prevenção para que o quadro crítico observado, 
especialmente em relação aos níveis elevados de repetência na escola 
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pública, pudesse ser alterado. E essas ações, para serem eficazes, preci-
sariam, em seu entender, passar pelo estabelecimento de aproximações 
entre a escola e o lar.   

AÇÕES NA DIREÇÃO DAS FAMÍLIAS EM UMA ESCOLA EXPERIMENTAL
 Se os textos de Ofélia Boisson Cardoso fornecem indicações relevan-
tes sobre preocupações que mobilizavam setores expressivos do cenário 
educacional nos anos de 1940 e 1950, outros estudos, produzidos nesse 
mesmo contexto, davam contribuição em direção semelhante, o que se 
pode ser observado, por exemplo, em uma publicação como a Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos, do INEP. Um artigo importante e hoje 
emblemático dos debates desenvolvidos em torno da presença da crian-
ça pobre na escola pública foi “A criança favelada e a escola pública”, 
de 1959. Nele, a autora e pesquisadora do Centro Brasileiro de Pesquisas 
Educacionais (CBPE) Josildeth Gomes Consorte analisa o desempenho 
de um grupo de alunos moradores de favela, em uma escola do Distrito 
Federal, a Escola Argentina, que representavam, segundo o estudo, pou-
co mais de 30% do total de alunos matriculados. A partir da análise desse 
caso, a autora desenvolve uma reflexão sobre as múltiplas barreiras que 
os alunos desse perfil social enfrentavam em seu processo de escolariza-
ção nas escolas públicas da capital do país. Entendendo que a escola 
pública não se encontraria “aparelhada para atender à grande massa 
que hoje a frequenta” (CONSORTE, 1959, p. 59), a autora comentava: 

[...] é necessário que esta escola sofra uma profunda revisão: que 
redefina seus objetivos, que modifique sua estrutura, que organize 
novo curriculum e programa, que utilize novos métodos e proces-
sos de ensino e que, sobretudo, capacite o seu pessoal para as 
novas exigências. De outra maneira, a distância em que hoje se 
coloca da realidade sobre que atua, somente se agravará e suas 
finalidades jamais serão atingidas. Se a nossa atual escola pública 
primária foi no passado uma escola para alguns, no presente ela 
está sendo chamada a ser uma escola para todos e precisa se 
ajustar a seu novo destino. (Ibidem, p. 60)

 No momento em que esse texto era publicado, importantes debates 
em torno de temas educacionais permeavam a sociedade brasileira, em 
meio aos quais se observava uma reafirmação do papel social da escola 
pública, já assinalado pela geração dos Pioneiros da Educação Nova, na 
década de 1930. Em 1959, no bojo das discussões que, iniciadas na dé-
cada anterior, no contexto da redemocratização do país após o fim do 
Estado Novo, conduziram à votação de uma Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação Nacional, um novo Manifesto, que citava o anterior, de 1932, 
intitulando-se, de modo simbólico, “Mais uma vez convocados”, eviden-
ciava o posicionamento de setores expressivos dos do campo educacio-
nal em favor de uma escola pública democrática. Segundo palavras do 
documento, “A escola pública, cujas portas, por ser ela escola gratuita, 
se franqueiam a todos sem distinção de classes, de situações, de raças e 
de crenças, é, por definição, contrária e a única que está em condições 
de se subtrair a imposições de qualquer pensamento sectário, político ou 
religioso.” (Anexo In MAGALDI e GONDRA, 2003, p. 169) 
 Nesse contexto, Anísio Teixeira ocupava uma outra importante po-
sição no campo educacional, exercendo, a partir de 1952, uma função 
governamental ligada à esfera federal: a de diretor do Instituto Nacional 
de Estudos Pedagógicos (INEP). Se, nos anos 1930, Anísio já havia desen-
volvido a experiência reformadora mencionada no Distrito Federal, em 
que pôde ser vivenciada, de maneiras interessantes, a relação entre es-
colas públicas e as famílias dos alunos, nos anos 1950, o mesmo Anísio se 
mostrará próximo de outras práticas pedagógicas experimentais, em um 
cenário em que setores do campo educacional reafirmavam seu com-
promisso com a consolidação de valores democráticos na escola públi-
ca e na sociedade brasileira. 
 Uma instituição que foi criada em meio a essa trama e que merece-
rá nossa atenção, por ter promovido uma iniciativa marcante na direção 
das famílias, será a da Escola Guatemala. Fundada em 1954, no Rio de 
Janeiro, tornou-se, no ano seguinte, centro de experimentação do INEP, 
vinculando-se ao CBPE, através de sua Divisão de Aperfeiçoamento do 
Magistério (DAM). O projeto dessa escola experimental previa o desen-
volvimento de pesquisas na área educacional, a promoção de práticas 
pedagógicas inovadoras e a formação de professores, pretendendo es-
timular mudanças quanto às formas de ensinar nas escolas brasileiras, de 
modo a contribuir para a afirmação de uma nova cultura pedagógica 
no país. Segundo apresentado em relatório da instituição,
 

A Escola Guatemala, dentro de seus objetivos de escola experi-
mental, visava atingir a criança de modo dinâmico e eficaz pro-
curando favorecer o seu desenvolvimento integral a fim de con-
seguir um bom índice de integração da criança ao meio social 
e escolar, utilizando métodos pedagógicos significativos, como o 
“método-projeto” (Apresentação do Serviço de Orientação Psi-
copedagógica da Escola Guatemala. Trabalho realizado pela 
equipe do SOPP redigido por Maria Helena Novaes, 1963)

 O método de projetos, destacado no documento, representou uma 
experiência pedagógica relevante, em que situações do cotidiano dos 
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alunos eram trazidas para a escola e trabalhadas em seu interior, aproxi-
mando a prática escolar da vida social. Uma novidade também instituída 
na Escola Guatemala, que envolveu a questão da promoção dos alunos, 
foi a adoção de um “sistema de avanços progressivos”, que questionava 
o sistema seriado adotado de modo corrente nas escolas, flexibilizando 
sua rigidez e conferindo maior atenção aos processos de desenvolvimen-
to de cada aluno. Evidenciando a concepção democrática presente no 
projeto da instituição, essa medida apresentava-se como uma das formas 
de enfrentamento dos altos índices de evasão e de repetência que atin-
giam, com maior intensidade, alunos oriundos de situações sociais desfa-
vorecidas. Tais ações, voltadas para a produção de experiências esco-
lares significativas para os alunos, talvez pudessem ser consideradas indo 
ao encontro da visão apresentada por Josildeth Consorte, que defendia 
o reaparelhamento da escola pública brasileira, para o atendimento de 
um universo composto, de modo crescente, por alunos oriundos das ca-
madas empobrecidas da sociedade.   
 Em meio a essas iniciativas pedagógicas de cunho renovado, assu-
miu relevância, no projeto da Escola Guatemala, a criação de um setor 
cuja atuação teve como foco o apoio ao trabalho escolar, de modo 
a ser garantido o sucesso do projeto da instituição. Criado inicialmente 
como um Gabinete de Psicologia, o Serviço de Orientação Psicopeda-
gógica (SOPP) iniciou suas atividades em 1955, tendo seu papel central 
apresentado pela coordenadora Therezinha Lins de Albuquerque, em re-
latório em que fazia um balanço dos dez anos de seu funcionamento: 
“Um Serviço de Orientação Psiocopedagógica (...) deverá ter uma visão 
nítida da comunidade escolar, seus problemas e dificuldades a fim de 
estabelecer os limites de sua atuação e de favorecer a integração de 
todos os seus elementos.” (Relatório de Therezinha Lins de Albuquerque, 
1965, p. 54) 
 A equipe do Serviço, dotada de caráter multidisciplinar, envolveu 
duas psicólogas, uma assistente social e uma médica. As psicólogas, em 
parceria com a médica, dedicaram-se à investigação dirigida aos esco-
lares, elegendo como alvo principal três tipos de alunos: aqueles que se 
matriculavam na escola, no primeiro ano – sendo atendidos para testa-
gem de seu nível de maturidade -; os concluintes do quinto ano – para 
os quais eram indicadas escolas para a continuidade de sua formação 
e era dirigida orientação pré-vocacional; e os alunos que apresentassem 
dificuldades em sua experiência escolar, envolvendo rendimento e com-
portamento. Grande parte dos atendimentos, no caso dos escolares com 
dificuldades, eram formalizados a partir de encaminhamento das profes-
soras, que eram também atendidas pela equipe de psicólogas.
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 Na direção de uma medida defendida por Ofélia Boisson Cardoso, 
citada anteriormente – de criação de um Serviço Social Escolar e de va-
lorização do papel do assistente social como agente escolar - a assisten-
te social do SOPP da Escola Guatemala assumia a função específica de 
promover a aproximação da escola em relação às famílias. Ainda que 
fosse assinalada a importância da unidade de ação entre professores e 
pais em nome da criança e ainda que os professores fossem apresenta-
dos tendo “contato com as famílias no que se refere ao âmbito da vida 
escolar da criança”, o que indicava que a aproximação das famílias não 
seria um papel exclusivo da assistente social, esse profissional era apresen-
tado como “o elemento que tem como principal atribuição esse contato 
aprofundado com as famílias.” Atuando como o “verdadeiro elo família-
-escola”, “o assistente social é aquele elemento que dirige toda sua ação 
aos pais”. (Ibidem, p. 15) Essa ação se dava de modo complementar ao 
atendimento aos alunos, através de entrevistas individuais com os pais, ou 
de reuniões com grupos de familiares.
 A justificativa para a importância atribuída pelo projeto da escola 
à colaboração da família era assim apresentada no mesmo documento: 
“Em se tratando de uma escola primária, os alunos estão dentro de uma 
faixa de idade que vai dos 6 aos 12 anos. São crianças que dependem 
como todas as crianças, de uma família. Necessitam de um pai e de uma 
mãe verdadeiros ou substitutos, para cuidarem dela em tudo.” A sintonia 
entre escola e família era, então, defendida: “A escola tem uma função 
complementar junto à criança. Vai dar aquilo que escapa à finalidade 
da família. Portanto, família e escola têm que se constituir para a criança 
em uma unidade.”  (grifos originais) (Ibidem, p. 14). Ainda sobre a finali-
dade básica dessa ação de aproximação das famílias, voltada para o 
apoio ao trabalho escolar, a coordenadora do SOPP enfatizava:

O contato com os pais levado a efeito pelo assistente social atra-
vés de um serviço de orientação escolar tem como finalidade bá-
sica o conhecimento da criança e sua família. É o conhecimento 
das condições de vida de um ser humano em cuja formação tam-
bém a escola irá contribuir. Este contato é o início de um processo 
de crescimento e desenvolvimento que irá se estender durante 
um determinado período de tempo e que sofrerá as influências 
e influenciará aqueles que dele participam: aluno-escola-família. 
(Ibidem, p. 15)

 Sobre as práticas envolvidas nas relações estabelecidas pela escola 
com as famílias dos alunos, um importante tipo de documento relativo ao 
cotidiano da Escola Guatemala, constante do Arquivo Pessoal de Anísio 
Teixeira, apresenta registros de casos envolvendo alunos encaminhados 
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ao Serviço, com observações oriundas de entrevistas com os pais, entre 
outros elementos. Ainda que se possa considerar que esse tipo de registro 
guarde semelhanças com as fichas produzidas pelo Serviço de Ortofrenia 
e Higiene Mental, nos anos 1930, há aspectos indicativos de novidades 
na forma de relacionamento estabelecida com as famílias dos escolares, 
nessa experiência dos anos 1950. 
 Ao estabelecermos um contraponto entre as experiências do SOHM 
e do SOPP, pode-se perceber que o primeiro Serviço apresentava uma 
forma de abordagem, no contato estabelecido com as famílias, muito 
marcada por um sentido rígido de intervenção apoiada na ciência, sen-
do valorizada uma perspectiva clínica, em que a autoridade médica 
adquiria uma centralidade indiscutível. O reconhecimento do lugar de 
autoridade dos detentores de saberes científicos que deveriam apoiar, 
de modo crescente, o ato de educar, mostrava-se como uma tendência 
presente em falas e ações diversas inscritas no movimento escolanovista, 
como pôde ser percebido a partir de um trecho já citado de Anísio Teixei-
ra, em que o educador assinalava a importância dos “especialistas” na 
orientação das famílias dos alunos. Na mesma direção, Cecília Meireles 
apresentava sua visão sobre a distância estabelecida entre a situação 
dos pais e dos agentes escolares, quanto ao domínio de saberes peda-
gógicos, em uma crônica publicada na Página de Educação do Diário 
de Notícias: “Por muito boa vontade que tenham certos pais, não devem 
acreditar que entendem também de pedagogia, porque isso geralmente 
vem prejudicar de maneira grave e irremediável quer o trabalho do pro-
fessor quer a própria situação do aluno.” (MEIRELES, 23/01/1931)9 A men-
sagem transmitida seria de que as famílias deveriam buscar indicações 
sobre como educar seus filhos com aqueles sujeitos que tivessem con-
dições de apoiá-las, disponibilizando-lhes os conhecimentos necessários. 
Naquele contexto, era reconhecida, de modo crescente, a importância 
dos conhecimentos propriamente pedagógicos, assim como dos psico-
lógicos e médicos, para fundamentar o ato de educar, o que deveria ser 
observado inclusive nos lares dos alunos. Na fala de Cecília, afinada com 
as posições de outros educadores escolanovistas, observa-se a represen-
tação de uma hierarquia nítida entre os lugares a serem ocupados pelos 
educadores profissionais e pelos pais na condução da educação das 
crianças. 
 Sobre a experiência do SOHM, em que os saberes científicos eram 
apresentados como referência central, Anísio Teixeira chegou a afirmar, 
em correspondência dirigida a seu antigo colaborador Arthur Ramos, por 
ocasião do lançamento do livro A criança problema, no mesmo ano de 
1939, quando o Serviço já havia deixado de funcionar, que a experiência 
lá conduzida havia representado “um ensaio de educação moral cientí-
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fica. Era uma tentativa de controle da conduta humana. Era, francamen-
te, uma aventura para o dia de amanhã.” (RAMOS, 1954, p. 9). A crença 
absoluta nas ações desenvolvidas, embasadas pela racionalidade cien-
tífica, produziu, então, certezas com as quais os agentes daquele Serviço 
operavam e que apoiavam as prescrições enunciadas e seu posiciona-
mento frente às famílias dos alunos das escolas experimentais.
 Já no SOPP da Escola Guatemala, ainda que se mostrasse presente 
a valorização da dimensão profissional de cada uma das integrantes da 
equipe, apoiada, por sua vez, em saberes próprios de cada campo de 
atuação, as falas dessas agentes escolares sugerem o compartilhamen-
to de uma consciência sobre os limites envolvidos na ação da escola e 
sobre a conveniência de ser cultivada uma atitude de respeito à autono-
mia das famílias dos alunos. Nessa mesma direção, situa-se a referência, 
presente nos documentos do Serviço, à noção de “direitos”, aplicada aos 
pais, e o posicionamento manifestado pelas agentes do SOPP de que a 
escola deveria atender às demandas dos familiares no que dizia respeito 
à educação de seus filhos. 
 Em relatório sobre a experiência do Serviço, a assistente social Anna 
Maria Nunes de Souza analisava: 

Ao lado desta responsabilidade (primordial da família na vida da 
criança) surgem, igualmente, os direitos dos pais. A escola reco-
nhece o direito que os pais têm de saber que seus filhos apresen-
tem dificuldades, que existem serviços específicos para atendê-los 
dentro da escola, como o serviço de orientação e, ainda, o direito 
de, conhecendo tais recursos, aceitarem ou não a ajuda que lhes 
é oferecida, de participarem dos planos feitos para a criança e, 
mais ainda, de colaborar na sua realização. (Serviço de Orienta-
ção Psicopedagógica da Escola Guatemala. Trabalho apresen-
tado pela assistente social da equipe do SOPP Anna Maria Nunes 
de Souza, 1963)

 Após assinalar que o trabalho junto às famílias dos alunos deveria 
ter um caráter eminentemente preventivo, com a “localização das difi-
culdades e suas causas mais imediatas”, apresentadas em sua maioria 
como “dificuldades leves” motivadas quase sempre por “falta de escla-
recimento”, encaminhava-se a orientação pelo Serviço, assim descrita:

Através da orientação, quer seja ela realizada através de entre-
vistas individuais ou de grupos de pais, há possibilidades de que 
problemas mais profundos sejam externados. Mesmo em tais situ-
ações e quando as dificuldades expressas pelos pais estão inter-
ferindo no ajustamento escolar da criança, o objetivo do serviço 
não é o tratamento dos pais. Ao colocarem seus filhos na escola, 
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os pais não o fizeram com o objetivo de serem tratados e, me-
nos ainda, de se colocarem em uma situação que os levaria a 
modificações em sua maneira de viver, modificações de caráter 
pessoal. A escola pode, dentro de seus objetivos, levá-los a enca-
rar aquelas dificuldades relacionadas a ela e procurar orientá-los 
neste sentido. (Ibidem)

 A visão apresentada era de que, realizando esse trabalho de orien-
tação com responsabilidade e respeito ao direito das famílias, o Serviço 
poderia contribuir para a consolidação de autoconfiança dos pais no 
enfrentamento das dificuldades na educação dos filhos. Enfatizava-se 
que esse resultado somente teria condições de ocorrer se os profissionais 
envolvidos nessa aproximação tivessem atitudes de respeito, “aceitação 
e não julgamento” dos pais. A compreensão era de que seria “de grande 
importância o ASE (assistente social) aceitar internamente as limitações 
dos pais e ajudá-los a conseguir o melhor dentro de sua realidade.” Ainda 
na mesma direção, a visão era a seguinte: “Os pais não podem ser trata-
dos como meros informantes e sim como pessoas dentro de seus próprios 
direitos.” (Ibidem) 
 No relatório produzido pela coordenadora do Serviço, Terezinha Lins 
de Albuquerque, o tom é o mesmo, de valorização do respeito às famí-
lias, com menção explícita ao apoio às “mães”, que, segundo as próprias 
fichas indicam, representavam os sujeitos que estabeleciam as relações 
mais diretas com o ambiente escolar, e que respondiam com maior pres-
teza ao chamado da escola. Cabe assinalar que esse era um aspecto 
também registrado na documentação relativa ao SOHM, nos anos 1930, 
o que se mostra compreensível nos contextos focalizados, quando a edu-
cação dos filhos era vista socialmente, e de modo bastante compartilha-
do por setores diversos, como uma atribuição essencialmente feminina. 
Digna de nota, ainda, era a atuação de uma mulher como assistente 
social do Serviço, e também de mulheres como psicólogas e médica, 
indicando o cruzamento de atividades educativas com outras associa-
das ao cuidado dos alunos e da comunidade escolar, universos que, se-
gundo as referidas representações sociais hegemônicas, seriam afeitos à 
atuação das mulheres. A reflexão da coordenadora do SOPP assinala a 
aproximação entre essas mulheres em prol da criança: 

Através da relação que se estabelece mãe-assistente social e que 
proporciona à mãe uma experiência talvez inédita, alguém que 
a aceita a despeito de tudo, a mãe vai aceitando-se a ela mes-
ma, admitindo seus erros, encarando suas falhas. E não será esse o 
início de uma mudança? Acreditamos que sim. A experiência no 
contato diário com as mães assim nos tem feito acreditar. (Relató-
rio de Therezinha Lins de Albuquerque, 1965, p. 15) 
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 No mesmo relatório, a autora realça o sentido e o alvo maior do 
trabalho de parceria com as famílias a que a toda a equipe do SOPP da 
Escola Guatemala se dedicaria, com destaque para o papel da assisten-
te social, ao lado da direção e das professoras da instituição: “O trabalho 
com pais de alunos de uma escola primária é como vimos, um trabalho 
de educação. Dando aos pais condições para serem melhores pais esta-
mos proporcionando novas condições à criança, e, portanto, contribuin-
do para seu pleno desenvolvimento.” (Ibidem, p. 19) 
 A crença em um trabalho compartilhado entre diferentes agentes 
que compunham a comunidade escolar aparecia na inclusão, em uma 
lista de objetivos principais do SOPP, da meta de “propiciar um maior en-
trosamento entre Escola, Família e Comunidade”. Tendo como referência 
esse horizonte, Therezinha Lins de Albuquerque assinalava um aspecto 
cuja compreensão, por parte dos agentes escolares, entendia como cru-
cial para o sucesso do projeto da instituição: “A criança chega à Escola 
trazendo a sua história de vida. A professora traz sua história de vida. E 
a escola deve ter a vida a oferecer, aproveitando e integrando todas 
as diferentes histórias.” (Ibidem, p. 21). O trabalho com as famílias dos 
alunos conduzido pelo SOPP parecia querer responder a essa demanda 
de maior conhecimento da história dos alunos, que concorreria para a 
integração das histórias dos diferentes sujeitos escolares. Ainda de modo 
a estabelecer essa integração, o Serviço possuía, como um de seus eixos 
centrais de atuação, o atendimento às professoras da escola para apoio 
ao trabalho docente. 
 No mesmo relatório, Therezinha trazia alguns depoimentos de pro-
fessoras atendidas, que nos auxiliam a conhecer a dinâmica do Serviço, 
aproximando-nos de um conjunto maior de vozes representativas daque-
la comunidade escolar. Uma dessas professoras, fazendo uma auto-a-
valiação de sua atuação, refletia, entre outros pontos, sobre as relações 
estabelecidas com os pais de alunos:

Exigimos às vezes, de nossos alunos, o que nós não lhes transmi-
timos realmente. Depois, quando não conseguem, apontamos 
como fator do nosso fracasso a família.
A família..., os pais, eles precisam estar mais a par do que faze-
mos na Escola; qual o trabalho da Guatemala. Mas, estamos nós 
professoras preparadas para entrar em contato com esses pais? 
(Ibidem, p. 30) (grifo original)

 Essa situação indicada, de falta de preparação das professoras para 
a aproximação com os pais – aspecto sugerido também nos documentos 
relativos aos Círculos de Pais e Professores, nos anos 1930 -, era enfrentada 
pelo Serviço em seu trabalho sistemático com o corpo docente, através 
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de atendimentos individuais, ou de reuniões de grupo. No relatório da co-
ordenadora, há registro dessa dimensão da obra do SOPP: “A assistente 
social Anna Maria Nunes falou do seu trabalho com as mães, destacando 
a importância desse trabalho e a participação das professoras nele.”(Ibi-
dem, p. 38)
 Segundo aponta Therezinha Lins de Albuquerque, “É aqui que se 
encontra a grande conclusão de todo o nosso trabalho: acompanhar 
a professora, dar meios para uma dinamização de conceitos, esperar o 
crescimento de cada uma e devolver a elas a responsabilidade da ação 
educativa.” (Ibidem, p. 51). Em análises disponibilizadas através dos re-
latórios trabalhados, tem-se notícia dos bons resultados obtidos a partir 
dessa ação, com o fortalecimento da segurança das professoras no en-
frentamento das situações de sala de aula, o que pôde gerar, segundo 
apontado, a diminuição do número de encaminhamentos de alunos com 
dificuldades para atendimento do SOPP. Através do foco na professora, 
prevenia-se o aparecimento dos problemas dos alunos. 
 Segundo assinalam estudos diversos obre a Escola Guatemala10, as 
atividades do SOPP de apoio às professoras, voltadas para dar suporte 
em seu enfrentamento dos problemas detectados em suas turmas, teriam 
se constituído no principal eixo de atuação do Serviço. A impressão dada 
a esse respeito é a de que, através do trabalho pedagógico desenvol-
vido com os alunos, apoiado pelo SOPP, a Escola Guatemala procurava 
chamar para si e para seus agentes centrais – as professoras – a respon-
sabilidade máxima na concretização do projeto renovador, o que mostra 
aproximação de uma visão do papel social da escola pública assinala-
do também por educadores escolanovistas nos anos 1930. No entanto, 
como este estudo procurou mostrar, era nítida a convergência de falas 
das agentes escolares indicando que a ação das professoras, por mais 
privilegiada que fosse, não poderia prescindir da colaboração da família.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Nessa experiência da Escola Guatemala, aparece a ênfase na rele-
vância do papel civilizador e modernizador da escola frente à socieda-
de, o que se observou presente, com marcas próprias, também no pro-
jeto reformador conduzido sob a liderança de Anísio Teixeira no Distrito 
Federal da década de 1930. Segundo assinalava a assistente social do 
SOPP Anna Maria Nunes, “A escola poderá ser um dos meios de cresci-
mento e desenvolvimento da comunidade.” De acordo com sua visão, 
“através do aluno a família é atingida quer seja diretamente, quando 
participa ativamente da dinâmica escolar, quer mesmo indiretamente, 
quando sofre a influência da atuação apenas sob a criança.” (Serviço 
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de Orientação Psicopedagógica da Escola Guatemala. Trabalho apre-
sentado pela assistente social da equipe do SOPP Anna Maria Nunes de 
Souza, 1963). No entanto, segundo a visão compartilhada pela equipe 
do Serviço, os alunos seriam muito favorecidos em seu processo de esco-
larização e desenvolvimento, se a escola conseguisse estabelecer uma 
verdadeira aproximação de suas famílias e obtivesse, a partir daí, sua 
parceria na obra educativa dirigida a seus filhos.
 Como vimos, esse também parece ter sido um alvo dos educado-
res reformadores nos anos 1930, o que se observou, por exemplo,  nos 
Círculos de Pais e Professores. No entanto, nas práticas desenvolvidas en-
tão, apoiadas em concepções que enfatizavam a definição de lugares 
hierárquicos rigidamente marcados para os agentes escolares e os pais, 
com a indicação clara da superioridade dos primeiros, o diálogo e a par-
ceria parecem ter se mantido como objetivos a perseguir, assinalados nos 
discursos, mas distantes da concretização, ou concretizados com muitos 
limites. Essa distância entre discursos e práticas no quadro do movimento 
escolanovista é sugerida nas próprias representações por meio das quais 
Cecília Meireles tratava o tema em sua Página de Educação. Ao mesmo 
tempo em que a poetisa e educadora Cecília Meireles utilizava noções 
como de “cooperação”, “confiança”, “harmonização”, “aproximação”, 
“convívio”, “compreensão” e “simpatia”, ao se referir à forma como de-
veriam ser construídas as relações entre a escola e o lar, apresentava 
também, no mesmo espaço, a abordagem da questão em uma outra 
direção. Nas crônicas publicadas na Seção “Comentários”, são também 
utilizadas, repetidamente, ao lado das ideias propagadas de colabora-
ção, palavras e expressões tais como “esclarecimento”, “verdade”, “ra-
zão”, “justa visão”, “abordagem científica”, sugestivas da compreensão 
da autoridade e competência dos agentes identificados com o pensa-
mento educacional renovador diante da família. Essa ênfase colocada 
nos especialistas também se mostrou presente, como vimos, na experiên-
cia do Serviço de Ortofrenia e Higiene Mental. A própria palavra “Ortofre-
nia” presente no título do Serviço – que se manterá no setor que o subs-
tituirá e será conduzido por Ofélia Boisson Cardoso -, bastante utilizada 
naquele contexto e cujo sentido relacionava-se com a ideia de correção 
de comportamentos vistos como inapropriados, indicava a pretensão de 
intervenção rigorosa na vida dos alunos e de suas famílias a partir das ver-
dades científicas e do voluntarismo de seus detentores.  
 Já nessa experiência da Escola Guatemala, observam-se aproxima-
ções e distanciamentos daquela experiência do SOHM. Também aqui, 
nesse projeto dos anos 1950, percebe-se a pretensão de desenvolvimen-
to de um trabalho educativo com os pais. Segundo a coordenadora, 
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O trabalho com os pais de uma escola primária é, como vimos, 
um trabalho de educação. Dando aos pais condições para se-
rem melhores pais estamos proporcionando novas condições à 
criança e, portanto, contribuindo para seu pleno desenvolvimen-
to. É um trabalho de caráter eminentemente preventivo, ofere-
cer os meios para que as dificuldades não aumentem evitando a 
instalação de problemas estruturados e proporcionando aqueles 
mesmos meios necessários para que as dificuldades já existentes 
possam ser contornadas. (Relatório de Therezinha Lins de Albu-
querque, 1965, p. 19)

 Talvez a utilização do verbo “contornar” por Therezinha Lins de Al-
buquerque, na referência ao enfrentamento das dificuldades no lar dos 
alunos, já pudesse nos dar indicação de uma diferença na abordagem 
da relação estabelecida entre os agentes escolares e as famílias. Se no 
SOHM há uma ênfase colocada na noção de “correção”, tendo como 
alvo a mudança de realidades estabelecidas, na linha do que Anísio ha-
via mencionado acerca daquela experiência como “tentativa de con-
trole da conduta humana”, nesse projeto do SOPP expressa-se uma cons-
ciência sobre os limites da ação da escola e sobre os direitos das famílias 
de serem atendidas em suas necessidades de conhecimento do trabalho 
desenvolvido com os filhos e de absorverem aquilo que lhes fosse possí-
vel das orientações dadas em sua direção. Ainda que isso fique patente 
nos discursos do SOPP, não tivemos condições, até o momento, de ava-
liar de que modo essas concepções redundaram em práticas efetivas, o 
que pretendemos explorar com a continuidade da pesquisa. No entan-
to, mesmo ao focalizarmos o tratamento da questão em termos discursi-
vos, pode-se considerar que representações como essas, indicando uma 
atenção aos direitos dos pais das escolas públicas, já poderiam sinalizar 
para uma novidade importante no cenário educacional, bem como a 
enunciação dessa ideia de modo convergente nas falas de diferentes 
integrantes da equipe já poderia ser considerada uma contribuição re-
levante para a afirmação de uma cultura escolar e de uma sociedade 
democráticas no contexto considerado. 
 Mesmo considerando os limites desse texto e a impossibilidade de 
uma exploração mais aprofundada sobre essas nuances, observadas no 
tratamento das relações entre escola e família no SOPP, talvez pudésse-
mos ao menos indicar, como hipótese a ser ainda examinada, os prová-
veis nexos existentes entre essa perspectiva expressa pela equipe do Ser-
viço e o ambiente que presidiu a criação e o funcionamento da Escola 
Guatemala, entre meados dos anos 1950 e os primeiros anos da década 
seguinte. Podemos considerar possível que a sensibilidade mais atenta 
aos direitos dos pais e ao funcionamento da vida das famílias dos alunos 
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estivesse sendo inspirada pelas concepções que orientaram a gestão de 
Anísio Teixeira no INEP. Segundo indicam diversos estudos como os de 
Libânia Xavier, as políticas do INEP/CBPE encaminhadas então envolve-
ram, como elementos centrais, a consideração da cultura das comuni-
dades e a valorização de pesquisas dedicadas a compreender as reali-
dades concretas das diferentes regiões e espaços sociais e culturais. Tais 
estudos, apoiados em saberes sociológicos e antropológicos, deveriam 
servir de embasamento para as políticas educacionais a serem formula-
das e para as práticas educativas a serem desenvolvidas nas escolas de 
modo que estabelecessem sintonia com a vida e as referências culturais 
das localidades às quais se dirigissem.  Essa atenção às culturas locais 
e a compreensão de que o trabalho conduzido pelas escolas públicas 
deveria atender a essa diversidade representa uma das marcas dessa 
política, expressando o já mencionado compromisso do projeto do INEP/
CBPE com uma perspectiva educacional democrática. A sensibilidade 
da equipe do SOPP da Escola Guatemala em relação aos direitos das fa-
mílias dos alunos parece, a nosso ver, seguir em uma direção semelhante, 
mostrando-se afinada com o projeto conduzido sob a liderança de Anísio 
no INEP.  
 Se ainda não temos elementos para afirmar que essa perspectiva 
democrática nas relações com a família tenha sido concretizada nas 
práticas da escola e se também faltam elementos, até o momento, para 
aferir os rebatimentos dessa experiência no cenário educacional de seu 
tempo, pode-se considerar que o ambiente de valorização das relações 
democráticas que marcava a vida da cidade e do país nos anos 1950 so-
frerá uma inflexão profunda em 1964. Também como hipótese, pode-se 
considerar que, se os discursos se converteram em práticas, essas práticas 
deverão ter sofrido um impacto acentuado da nova realidade instau-
rada no país, marcada pela supressão das liberdades democráticas e 
pela afirmação de um projeto político ditatorial. Se estes desdobramen-
tos merecem novos estudos, pode-se assinalar que, considerando a im-
portância das relações entre passado e presente nas pesquisas históricas, 
nosso olhar dirigido à experiência da Escola Guatemala, mas também 
aos debates e ações desenvolvidos em décadas anteriores e focalizados 
neste artigo, pode conduzir a um diálogo interessante com questões do 
presente.
 A aproximação entre escola e família, tão enfatizada em diferentes 
momentos do passado evidenciados nesse estudo, como um horizonte a 
atingir, se mantém atualmente no cenário e nos debates educacionais 
contemporâneos como um tema relevante, tratado como um elemento 
crucial para a afirmação de uma escola pública democrática e de qua-
lidade. De um lado, merece registro a multiplicação de estudos acadê-
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micos e de falas de sujeitos escolares indicando que a realidade presente 
ainda seria marcada pelos desencontros entre essas instituições educati-
vas, aspecto que nos aproxima do passado.11 Ao lado desses diagnósticos 
convergentes, um ponto que também aproxima estudiosos, educadores 
e gestores escolares, além de outros interessados nos debates educa-
cionais contemporâneos, expressando-se na mídia, com frequência, é o 
da afirmação da necessidade de ser buscada a parceria entre escola e 
família, aspecto considerado central nas políticas educacionais. Nessa 
direção, tem se mostrado presente, entre educadores brasileiros compro-
metidos com a noção de educação democrática, a preocupação com 
a necessidade de serem enfrentados os desencontros e “mal-entendi-
dos” da atualidade, que parecem ter relação com as hierarquias rígidas 
historicamente estabelecidas nessas relações. Tendo como horizonte a 
afirmação de uma cultura escolar dotada de outras marcas, tem sido 
proposta a construção de um efetivo diálogo entre agentes educativos 
os quais apresentam, cada um, potencialidades próprias para levar a 
termo, de forma complementar, a educação de crianças e jovens. 
 Buscando contato com o passado para pensar esses desencontros, 
pode ser interessante dirigir o olhar, por exemplo, para o Serviço chefiado 
por Arthur Ramos nos anos 1930, de modo a refletir sobre o papel dos es-
pecialistas, apoiados nos referenciais científicos, no campo da educação 
e sobre a medicalização das ações educativas, considerando que esse 
é um aspecto que se mostra presente com muita força em nosso tempo. 
Com esse foco, pode-se analisar a presença de recursos de poder dife-
renciados presentes nas relações que envolveram e, de algum modo, 
ainda envolvem, as escolas públicas e as famílias dos alunos, muitas das 
quais oriundas – ontem e hoje – dos segmentos mais desfavorecidos da 
sociedade brasileira. Tais alunos pobres e suas famílias foram, como vi-
mos, objeto das preocupações da psicóloga Ofélia Boisson Cardoso, que 
chefiou um Serviço de apoio ao trabalho escolar que sucedeu ao SOHM, 
e o diálogo com suas formulações pode ser enriquecedor para a reflexão 
sobre preconceitos e situações de exclusão que ainda hoje rondam o 
ambiente escolar. Seus estudos, assim como o da pesquisadora do CBPE 
Josildeth Consorte, focalizaram, com diferentes abordagens, a questão 
dos alunos ditos “favelados”. Como não estabelecer relações com pre-
ocupações de políticas contemporâneas, permeadas pelo desafio de 
romper o abismo entre a cultura da escola e a cultura dos alunos mora-
dores de espaços sociais, agora nomeados como “comunidades”? 
 Sobre a experiência do SOPP da Escola Guatemala, podem ser per-
cebidas aproximações interessantes entre questões manifestadas pela 
equipe coordenada por Therezinha Lins de Albuquerque e as que têm 
rondado os debates e experiências recentes em torno das relações entre 
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escola e família. Em um estudo realizado recentemente pela UNESCO em 
parceria com o Ministério da Educação, resultando em um texto dirigido, 
com destaque, aos profissionais da educação, é focalizado e valorizado 
o tema da interação entre escola e famílias. Além da análise da questão, 
o estudo apresenta experiências vistas como de sucesso no estabeleci-
mento de relações enriquecedoras entre escolas e famílias, em diferentes 
partes do país, ao mesmo tempo em que estimula novas ações na dire-
ção da colaboração entre as instituições. Ainda que seja reconhecida 
a existência de uma assimetria nessas relações, “vinculada também às 
diferentes responsabilidades que a família e o Estado têm em relação à 
educação escolar das crianças e adolescentes”, o documento assinala 
que o “reconhecimento dessa diferença é fundamental para a interação: 
o desafio é fazer com que essa assimetria produza complementaridade, 
e não exclusão ou superposição de papéis.” (CASTRO e REGATTIERI, p. 
16) Segundo afirma acertadamente o documento do MEC, as relações 
em questão devem ter um direcionamento claro: a escola deve buscar 
atingir as famílias, através de iniciativas conscientes e bem planejadas. 
Segundo é apresentado no texto, há 

um detalhe que faz toda a diferença: é a ordem escolhida para 
descrever a relação: escola-família e não família-escola. Estamos 
assumindo que a aproximação com as famílias é parte do traba-
lho escolar, uma vez que as condições familiares estão presentes 
de forma latente ou manifesta na relação professor-aluno e cons-
tituem chaves de compreensão importantes para o planejamen-
to da ação pedagógica. 
(Ibidem, p. 16)

 Foi justamente com o objetivo de induzir iniciativas bem planejadas 
das escolas na direção das famílias que o referido material foi produzido. 
Outro objetivo estimulado por meio dessa publicação, mas também por 
diversas outras estratégias, é o do aprofundamento da investigação em 
torno desse tema, de modo a serem produzidas, a partir daí, novas ações. 
 Se a reflexão no presente sobre as relações entre escola e família 
ainda se apresenta, portanto, como um território a ser explorado por mui-
tos ângulos e olhares, o aporte da perspectiva histórica me parece bas-
tante rico e foi com base nessa compreensão e na intenção de contribuir 
para a fertilização das discussões ainda escassas no campo da história 
da educação sobre o tema, que o presente estudo foi desenvolvido. 
Através desse diálogo passado-presente, essencial nos estudos históricos, 
considero ser possível fundamentar melhor as reflexões contemporâneas 
em torno da criança na escola e da escola na família. Por meio desse 
refinamento da análise, talvez possamos pensar em formas mais factíveis 



335

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - NDIHR

e criativas de integrar as histórias dos sujeitos escolares, como bem as-
sinalou Therezinha Lins de Albuquerque. Desse modo, talvez o horizonte 
de interação da escola com a família pudesse deixar de se mostrar tão 
distante. 

NOTAS
¹ De acordo com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932, 
“Ela (a família) é ainda o ‘quadro natural que sustenta socialmente o in-
divíduo, como o meio moral em que se disciplinam as tendências, onde 
nascem, começam a desenvolver-se e continuam a entreter-se as suas 
aspirações para o ideal.’ Por isto, o Estado, longe de prescindir da família, 
deve assentar o trabalho da educação no apoio que ela dá à escola 
e na colaboração efetiva entre pais e professores, entre os quais, nessa 
obra profundamente social, tem o dever de restabelecer a confiança 
e estreitar as relações, associando e pondo a serviço da obra comum 
essas duas forças sociais – a família e a escola, que operavam de todo 
indiferentes, se não em direções diversas e às vezes opostas.” (Anexo In 
GONDRA e MAGALDI, 2003, p. 131/132)

² Havia professoras  - e este recorte de gênero deve ser assinalado, ape-
sar de os documentos, com frequência, utilizarem o termo “professores”, 
no masculino - que faziam parte da equipe do SOHM, realizando visitas 
domiciliares, atendendo pais de alunos, aplicando questionários, e ainda 
coordenando as atividades em cada uma das seis escolas experimentais. 
No entanto, também as professoras regentes, que atuavam em contato 
direto com os alunos, eram vistas como agentes da maior relevância no 
projeto, sendo estimuladas a proceder de acordo com as prescrições do 
Serviço. Cf., a respeito, MAGALDI e DAVID, 2014.

³ Cf., a respeito, Ó, 2006.

4 Essa Secretaria substituiu a antiga Diretoria de Instrução Pública do Dis-
trito Federal,

5 Segundo indicações obtidas, Ofélia Boisson Cardoso teria chefiado o 
SOP de 1940 a 1945, passando a atuar, a partir de 1946, como Chefe 
da Seção de Pesquisas Psicossociais do Serviço de Assistência a Menores 
(SAM). Cf., a respeito, ALMEIDA, 2010 e CARDOSO, 1954. Sobre a trajetória 
de Ofélia Boisson, merece destaque o fato de termos obtido dados es-
cassos a respeito da mesma, nos poucos estudos encontrados que fazem 
referência a seu trabalho, e ainda, de não ter sido encontrado nenhum 
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trabalho em que a obra da psicóloga apareça como objeto central. A 
presença de Ofélia Boisson Cardoso na cena educacional, assim como o 
próprio silenciamento observado acerca de sua trajetória , são questões 
que, a nosso ver, deveriam ser alvo de pesquisas futuras.

6 Mesmo partindo de um olhar dirigido ao desempenho dos estudantes, 
a atenção da psicóloga parecia se encaminhar de modo mais acentua-
do aos efeitos produzidos pelos problemas escolares no ambiente social. 
Não se observa de uma forma explícita a preocupação referida à vida 
dos alunos, em si. Na abertura de seu trabalho sobre a repetência na es-
cola primária, a autora assinala: “É dos mais graves o problema que os 
repetentes criam, primeiro no pequeno grupo que é a escola e, com o 
passar dos tempos, naquele mais amplo e complexo, que é a sociedade.  

7 Os testes ABC, criados por Lourenço Filho tiveram destaque nas ações 
conduzidas no SOP por Ofélia Boisson de Cardoso, nas escolas do Distrito 
Federal, assim como nos estudos que publicou.

8 Sobre a situação social vivida pela cidade do Rio de Janeiro, que esti-
mulava as preocupações assinaladas, o próprio Arthur Ramos, no prefá-
cio à segunda edição do livro A criança problema, publicada em 1949, 
considerava ter havido um agravamento dos problemas sociais, se fosse 
estabelecida uma comparação com o contexto do início do trabalho no 
SOHM, em 1934. Ramos destacava “as condições deficitárias” observa-
das “no Brasil, e em condições especiais no Rio de Janeiro. Crise alimen-
tar. Crise de habitações. Índices assustadores de mortalidade e morbilida-
de infantis.” (RAMOS, 1949, p. 8).

9 Cecília referia-se, a este respeito, a “verdadeiras atrocidades” cometi-
das por pais contra os próprios filhos. Julgava nesses termos, por exemplo, 
o caso de pais que tentavam interferir no processo de alfabetização dos 
filhos, de modo a acelerá-lo. 

10 Entre esses estudos, situam-se os de Roberta Macedo e Miriam W. Cha-
ves.

11 Focalizando o campo acadêmico, a socióloga Maria Alice Nogueira 
promove um importante balanço sobre os trabalhos acadêmicos sobre o 
tema. Segundo ela, “Os próprios títulos dos estudos sobre o assunto con-
vergem no diagnóstico das dificuldades que envolvem essas relações: 
‘relação armadilhada’ (SILVA, 2003), ‘diálogo impossível’ (MONTANDON 
e PERRENOUD, 2001), ‘mal-entendido’ (DUBET, 1997), ‘proximidade distan-
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te’ (SANTOS, 2001), ‘dificuldades de uma cooperação’ (COMEAU e SALO-
MON, 1994).” (NOGUEIRA, 2005, p. 12).
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RESUMO
 Na Era Vargas, para ampliação da disciplina Canto Or-
feônico houve a necessidade da organização de materiais 
didáticos específicos, desdobrando-se em novos materiais 
na cultura escolar. Dentre outros cancioneiros pedagógicos 
organizados por Villa-Lobos, no presente artigo focalizam-se 
as Canções Escolares do hinário Canto Orfeônico, publica-
do em 1940. Entende-se na perspectiva teórica, juntamente 
com Mignot (2010) e Abreu (2005), que a cultura material da 
escola é impregnada de registros e evidências de um coti-
diano passado que sinalizam o currículo explícito ou oculto. 
Então, propõe-se uma reflexão sobre possíveis cruzamentos 
dessas canções com os objetos das instituições escolares, le-
vantando-se as seguintes questões: como o Canto Orfeôni-
co – Volume I foi constituído? De que maneira as Canções 
Escolares podem ter influenciado as relações dos orfeonistas 
com o espaço escolar e outros elementos da cultura ma-
terial da escola? Enfim, percebe-se nas canções uma ver-
são de caráter infantil, onde as ferramentas de trabalho são 
os objetos que compõem a cultura material da escola, tais 
como os uniformes, os cadernos e os livros. E, por outro lado, 
as músicas apresentam no seu corpo interjeições que expres-
sam regozijo, alegria e diversão nas atividades escolares que 
parecem manifestar as marcas e os sons da leveza do mun-
do infantil de outrora.

Palavras-chave: Canto Orfeônico; Villa-Lobos; Cultura Mate-
rial da Escola.
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ABSTRACT
 In order to expand the discipline of Orpheonic Singing during the 
Vargas era, the organization of specific teaching materials was necessary, 
which consequently lead to the introduction of new material into school 
culture. Amongst other pedagogical songs books organised by Villa-Lo-
bos, this article focuses on the study of songs published in a 1940s orpheo-
nic hymn collection. Theoretical research argues, enforced by works such 
as Mignot (2010) and Abreu (2005), that the school material culture is sa-
turated with records and evidence of past every-day routine that portrays 
elements of the explicit or hidden curriculum. This article consequently 
considers possible intersections of these songs with objects from the edu-
cational institutions, rising the following questions: How was the Canto Or-
feônico songbook (Volume I) collated? Did the School Songs impact upon 
how Orpheonic singers related with the school environment and other 
elements of school materials? Finally, a children’s version appears in the 
song collection, where the working tools are the objects commonly found 
in schools, such as uniforms, exercise books and textbooks. On the other 
hand, the integral parts of songs present interjections that express joy and 
fun, something which seems to present the key themes and sounds of the 
levity of infants in the last century. 

Keywords: Orpheonic Singing; Villa-Lobos; school Culture; School Mate-
rials.

INTRODUÇÃO 

Como um toque de clarim na madrugada clara de uma vida 
nova, os hinos e as canções cívicas, de um civismo puro e sadio, 
aprendidos com alegria nas escolas espalhar-se-ão festivamente 
pelos céus do Universo1

Heitor Villa-Lobos

A música acompanha a História e os registros dessa expressão ar-
tística é um suporte para memória, uma fonte para a História da 
Educação. As partituras guardam e retratam em suas páginas, 

pela musicografia, as experiências sonoras e manifestações de um indi-
víduo, de uma comunidade, de um povo, de uma nação; os selos dos 
seus editores apontam os vínculos dos compositores e suas instituições, as 
marginálias indicam as datas dos ensaios e apresentações de quem as 
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manusearam; entre os pentagramas, as claves, as notas e as figuras rítmi-
cas, encontram-se muitas poesias que conservam dados das alegrias e vi-
tórias conquistadas, das dores de significativas perdas, das reivindicações 
de militantes inconformados com o governo, com um regime ou manifes-
tações a seu favor. Além disso, esta arte também interfere nos rumos da 
História na medida em que se articula política e pedagogicamente com 
a cultura.
 As Canções Escolares focalizadas no presente artigo fazem parte 
do repertório constituído para o projeto de canto coletivo conhecido 
no Brasil como Canto Orfeônico, desenvolvido pelo músico e educador 
Heitor Villa-Lobos (1887-1959) e adotado oficialmente no ensino público 
brasileiro. A proposta musical-pedagógica foi implantada em 1930 e tor-
nou-se obrigatória por meio do decreto número 19.890, em 18 de abril de 
1931, na capital da República. Depois se multiplicou por todos os estados 
brasileiros em estabelecimentos de ensino primário e secundário. A Cons-
tituição de 1934 tornou por décadas o Canto Orfeônico uma disciplina 
obrigatória nos currículos escolares nacionais.
 Na Era Vargas, para a implantação e ampliação da disciplina Can-
to Orfeônico, houve a necessidade da organização de materiais didáti-
cos específicos que se desdobraram em novos materiais da cultura esco-
lar. O Maestro2 brasileiro, com o objetivo de atender à demanda daquele 
período, sistematizou as canções num conjunto de coletâneas. Dentre 
outros cancioneiros pedagógicos desse período, no presente artigo foca-
lizam-se as Canções Escolares do Canto Orfeônico - Volume I. Vale des-
tacar que o primeiro volume da coleção aqui em questão, de 1940, está 
dividido pelas seguintes temáticas: Canções de Ofício, Canções Militares, 
Canções Patrióticas, Canções Escolares e Canções Folclóricas. 
 As peças da categoria Canções Escolares, de um modo geral, são 
de execução mais simples devido à finalidade sinalizada no próprio tema 
da seção. Em outras palavras, essas músicas foram compostas e direcio-
nadas à necessidade de repertórios para serem cantados por alunos, ain-
da pequenos ou muito jovens, em seu dia a dia nas escolas. Enquanto 
as músicas dos outros agrupamentos são mais difíceis pelo seu caráter 
performático – uma vez que essas, musicalmente mais apoteóticas, eram 
utilizadas nas grandes concentrações orfeônicas – as Canções Escolares 
possuem letras e construções melódicas bem acessíveis para utilização 
no interior das instituições de ensino. Portanto, estas eram composições 
mais ligadas à cultura escolar do período, à rotina e ao interior das comu-
nidades educativas, em geral com poesias e paisagens sonoras vincula-
das à organização do tempo e do espaço escolar. Assim, a partir desse 
recorte, neste estudo são valorizadas as peças da coleção entendidas 
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como mais expressivas para uma reflexão sobre a cultura material da es-
cola. 
 Nesta direção, os pensamentos de alguns autores são fundamentais 
como interlocução teórica. Juntamente com Swanwick (1991), compre-
ende-se que as escolas são importantes agentes no processo de transmis-
são da música como um discurso cultural no qual os alunos são herdeiros 
de um conjunto de valores e práticas. E, por meio dessa linguagem artís-
tica, as crianças e os jovens podem aprender conteúdos significativos e 
construir competências relevantes para a vida, além de serem habilitadas 
para participações em atividades musicais cotidianas. Esse pressuposto 
do campo da educação musical pode ser articulado à ideia de Abreu 
Junior (2005), quando se compreende que existe uma cultura material no 
ambiente escolar patenteada não somente no caráter concreto dos ob-
jetos, mas, igualmente, revelada no e pelo emprego desses objetos que 
são um esteio material sinalizador de subjetividades.
 Assim, com os conceitos de Swanwick (1991) e Abreu Junior (2005), 
busca-se neste texto investigar uma prática musical, o Canto Orfeônico 
como um discurso cultural e seus desdobramentos nos objetos e utensílios 
escolares, tais como: instrumentos e hinários. Nessa direção, juntamente 
com Mignot (2010), entende-se que a cultura material da escola é im-
pregnada de registros, evidências de um cotidiano passado, agendas 
educativas de outrora que sinalizam o currículo explícito ou oculto e a 
cultura que se transmite ou se produz.
 Então, a partir dos pressupostos mencionados, investe-se numa re-
flexão sobre possíveis cruzamentos das práticas de canto coletivo com 
os objetos e suas marcas, levantando-se as seguintes questões: como o 
Canto Orfeônico – Volume I, elemento que integrou a cultura material da 
escola na Era Vargas, foi constituído? De que maneira as Canções Esco-
lares sugerem e podem ter influenciado as relações dos orfeonistas com 
o espaço escolar e outros elementos da cultura material da escola? 
 Para responder às questões mencionadas, no primeiro tópico deste 
texto há análises do Canto Orfeônico - Volume I, como suporte de um 
discurso cultural e das técnicas musicais e pedagógicas utilizadas na sua 
construção. O Hinário, em si, é entendido como um elemento da cultura 
material da escola, uma vez que esse cancioneiro foi publicado em for-
ma de livro e distribuído nas instituições de ensino. Seguem então na se-
gunda seção deste artigo, algumas reflexões sobre as letras e as estruturas 
musicais – perpassando por elementos como ritmo, melodia, harmonia e 
timbre das músicas –, as quais compõem a seção Canções Escolares. 
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O CANTO ORFEÔNICO – VOLUME I: UM ELEMENTO DA CULTURA MATE-
RIAL DA ESCOLA
 A obra pedagógica de Villa-Lobos, aqui em questão, é constituída 
por peças criadas pelo próprio Maestro e por outras músicas que foram 
catalogadas em seu estado natural e depois arranjadas para a execu-
ção no ambiente escolar, endossadas pela SEMA (Superintendência de 
Educação Musical e Artística do Distrito Federal) e Conservatório Nacio-
nal de Canto Orfeônico. Em todas as edições do Hinário, há o registro 
nas capas: obra “Aprovada pela Comissão Nacional do Livro Didático”. 
Assim, percebe-se a forte ligação da obra musical-pedagógica com o 
governo, com uma função referencial, também chamada de curricular 
ou programática, na qual o livro didático pode ser a tradução de um pro-
grama, um “suporte privilegiado dos conteúdos educativos, o depositário 
dos conhecimentos, técnicas ou habilidades que um grupo social acre-
dita que seja necessário transmitir às novas gerações” (CHOPPIN, 2003, 
p.553)
 As primeiras edições do primeiro volume da coleção Canto Orfeôni-
co foram publicadas pela editora: Irmãos Vitale Editores, que era empresa 
bastante respeitada no meio dos músicos de concerto, pois divulgava a 
obra de músicos eruditos e acadêmicos como Oscar Lorenzo Fernández, 
Cesar Guerra Peixe, assim como métodos de piano e outros instrumentos. 
Depois, o próprio Conservatório Nacional de Canto Orfeônico começou 
a editar e a publicar o hinário. 
 No primeiro ano da década de 40 do século passado, o Conserva-
tório Nacional de Canto Orfeônico (CNCO)3 funcionou no 7º andar do 
Edifício Piauí, situado na Avenida Almirante Barroso, nº 72, na cidade do 
Rio de Janeiro. Um espaço físico pequeno, insuficiente para abrigar a 
coordenação de um ambicioso projeto musical-pedagógico de abran-
gência nacional. Em 1942, pouco tempo depois da fundação do CNCO, 
houve um movimento de ascensão do projeto villalobiano que culminou 
na transferência do Conservatório para a Praia Vermelha, ocupando an-
dares do imponente prédio localizado no número 350 da Avenida Pas-
teur, que atualmente é utilizado pelo Instituto Benjamim Constant.
 Juntamente com as análises de Roberto Conduru, sobre a arquitetu-
ra das escolas públicas do Rio de Janeiro, considero que o novo edifício 
do Conservatório foi uma tentativa de corresponder às demandas pro-
gramáticas específicas oriundas das novas ideias educacionais do Brasil.
(CONDURU, 2014, p.24) O Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, 
ao ocupar um prédio construído no século XIX, com amplas instalações 
e grande fachada, como aparece nessa imagem, demonstra material-
mente a consolidação do projeto musical pedagógico de Villa-Lobos.
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Figura 12. Villa-Lobos, Vieira Brandão e a turma de alunos
de 1945 do CNCO.4

 E, neste contexto de ampliação, o edifício onde o Conservatório 
funcionou no Bairro da Urca, abrigou os trabalhos de editoração das par-
tituras, algumas produções gráficas e um curso de formação artífice; me-
didas que foram tomadas para ampliar e agilizar a produção dos hiná-
rios, como o Canto Orfeônico – I volume, e das partituras utilizadas pelos 
docentes e discentes das escolas de todo o Brasil A Formação de Músico 
Artífice, de acordo com a Lei Orgânica do Ensino do Canto Orfeônico, foi 
criada para atender aos propósitos do projeto musical e era organizada 
da seguinte maneira: 

1.º Período

  Cópia de Música
1) Cópia em papel liso e com pentagrama.
2) Execução de matrizes para mimeógrafo. 

   Gravação Musical
1) Preparação de chapas de chumbo para gravação.
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2) Tiragem de provas de chapas.
3) Gravação.

  Impressão Musical
1) Impressão em mimeógrafo.
2) Reprodução de cópias heliográficas.

2.º Período

  Cópia de Música
1) Cópia em papel vegetal.
2) Execução de matrizes para mimeógrafos. 

   Gravação Musical
1) Gravação

  Impressão Musical
1) Impressão em máquina rotativa.
2) Reprodução de cópias em Rotofóto.

    (VILLA-LOBOS, 1946, p.564)

 Assim, percebe-se que a primeira edição do Canto Orfeônio – Vo-
lume I, em 1940, foi publicada, pela editora Irmãos Vitale, num contexto 
em que o Maestro e sua equipe de trabalho sentiam falta de profissionais 
na área gráfica para cópias de textos, gravações fonográficas e impres-
são de partituras, devido ao aumento da necessidade de publicações 
de materiais que as práticas orfeônicas demandavam. Nas palavras do 
educador musical:

Sendo flagrante em nosso meio a carência de músicos-artífices es-
pecializados nos serviços de cópias, gravação e impressão de mú-
sica em todas as suas modalidades, não só para as casas editores 
de música como para o ensino de Canto Orfeônico, em particular 
e que, como é do conhecimento de todos, essa falta de profissio-
nais acarreta maior encarecimento dos referidos serviços, tornan-
do mais onerosa a publicação de músicas no Conservatório Na-
cional de Canto orfeônico, este estabelecimento, necessitando 
para a sua secção de pesquisas, de uma equipe de gravadores 
e copistas, instalou o curso de formação de músico-artífice. Este 
curso tem por fim preparar profissionais tecnicamente habilitados 
para os trabalhos acima mencionados. (VILLA-LOBOS, 1946, p. 564)

 Segundo as palavras de Villa-Lobos no Boletim Latino Americano de 
Música (1946), não foi difícil a implantação da gráfica e dos cursos para 
uma publicação dentro dos moldes desejados pelo Conservatório. Am-
bas as criações eram principalmente justificadas pelas reduções de cus-
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tos inevitáveis com as produções, pois a Instituição dirigida pelo Maestro 
também era responsável por fornecer as partituras, em forma de livros, 
para os professores de todo Brasil. Assim, a segunda edição do Canto Or-
feônico – Volume I, distribuída nas escolas públicas brasileiras e vendida 
para as instituições privadas, foi impressa pelo próprio Conservatório. Este 
fato indica custos mais baixos para maior divulgação da obra pelo país, o 
apoio do Governo ao projeto e o fortalecimento das práticas orfeônicas 
no Brasil. 
 Vale destacar que o Maestro brasileiro teve contato com o Canto 
Orfeônico na França, país berço desse método de educação musical, 
onde existia uma editora exclusiva, com gráfica própria para a produção 
dos hinários. Nesse sentido, pode-se pensar que Villa-Lobos, ao implantar 
uma gráfica orfeônica no Brasil, utilizou modelos semelhantes aos ado-
tados pela cultura material escolar francesa. Assim, juntamente com as 
ideias de Mignot e Gondra, percebe-se que 

No movimento de constituição do Estado Nacional é possível evi-
denciar empréstimos e diálogos com modelos internacionais nos 
mais diversos domínios. No campo da instrução, este fenômeno 
também é observável na produção das instituições educativas, 
na legislação educacional, nos livros estrangeiros, nas traduções, 
no modelo de imprensa, matérias pedagógicos, métodos de ensi-
no e até vocabulário empregado. (MIGNOT e GONDRA, 2010, p.7)

 Assim percebe-se que o Canto Orfeônico – Volume I, como um ele-
mento da cultura material da escola, é fruto de “uma busca por operar 
mudanças na educação nacional, tomando como parâmetro experiên-
cias realizadas no estrangeiro” (MIGNOT, GONDRA, 2007, p.8). Pelo que 
parece, Villa-Lobos fez como os “educadores de um modo geral e refor-
madores, em especial, [que] lançaram mão de uma série de estratégias 
para se aproximarem do que havia de mais moderno em termos de edu-
cação.” (Idem) Em outras palavras, o livro didático em questão era por-
tador de empréstimos das técnicas consideradas como mais avançadas 
do período.
 O hinário Canto Orfeônico – Volume I – que circulava nas escolas 
brasileiras, nas bibliotecas e entre os professores de música – reverberava 
as investigações lideradas por Villa-Lobos com um grupo de músicos in-
vestigadores que se dedicava especificamente ao Centro de Pesquisas 
Musicais do Conservatório. Este grupo de pesquisa realizava seu trabalho 
por meio de viagens para catalogação de peças nos diferentes estados 
brasileiros, para registrar a música em seu estado puro, original, conforme 
cantada pelos camponeses, índios e outros grupos. (GOLDEMBERG, 1995)
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 Se, por um lado, na captação de repertório, o Centro de Pesqui-
sas Musicais funcionava no Conservatório Nacional de Canto Orfeônico; 
por outro lado, o Centro de Coordenação era responsável pela divulga-
ção do repertório orfeônico também procedia na perspectiva de inter-
câmbio, porém num contexto interno. Era esta divisão que promovia, por 
meio de reuniões semanais, a “formação continuada” dos professores 
Especialistas Música e Canto Orfeônico. Os docentes já formados, dos 
diferentes estados brasileiros, e os alunos candidatos ao magistério da 
disciplina Música e Canto Orfeônico encontravam-se para debater sobre 
questões pedagógicas e fazer leituras de novas peças de canto coletivo 
para as escolas. Ou seja, no Centro de Coordenação os educadores mu-
sicais aprendiam como fazer uso dos itens da cultura material da escola; 
dos hinários publicados pelo Conservatório, com o conteúdo seleciona-
do pelo Centro de Pesquisa, e dos espaços físicos.
 Em outras palavras, a utilização do Hinário no Conservatório fazia 
as canções reverberarem nas instituições de ensino, na medida em que 
nas reuniões os professores tinham contato com o repertório que deveria 
ser utilizado nos dias festivos, nas concentrações orfeônicas e no cotidia-
no escolar. Assim, percebe-se que “há de fato uma cultura material na 
escola que se manifesta vivamente pela concretude não só dos objetos, 
mas, também, das práticas empreendidas com esses [e através desses] 
objetos.” (ABREU JUNIOR, 2005, p. 146)

AS CANÇÕES ESCOLARES: DA PAISAGEM SONORA À CULTURA MATE-
RIAL

 Na prática musical-pedagógica, na utilização do Canto Orfeônico 
- Volume I, dentre outras peças, as Canções Escolares eram mais ligadas 
ao cotidiano escolar. Musicalmente parece que a escola nessa catego-
ria foi considerada como um lugar específico. “Do mesmo modo que o 
templo designa um território litúrgico que provoca um comportamento 
especificado, a escola delimita um espaço que requer igualmente deter-
minados comportamentos e atitudes geradoras de valores.” (FERNANDES, 
2005, p. 20).
 Nesse sentido, em termos relacionados ao objetivo aqui proposto, 
percebe-se que as Canções Escolares foram construídas com especifici-
dades ligadas à rotina escolar, o que não acontece nas outras modali-
dades do Hinário, nas quais muitas peças folclóricas e regionais são frutos 
das catalogações da equipe de pesquisa do Conservatório associadas 
aos arranjos do músico brasileiro responsável pelo projeto. As Canções Es-
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colares não foram coletadas na cultura popular, mas compostas com fins 
específicos. Disto depreende-se certa intencionalidade, talvez a principal 
do cancioneiro, pois as canções em questão são as primeiras do livro, 
muitas delas são marchas – ritmo que é mencionado no subtítulo da obra: 
“Marchas, Canções e Cantos marciais para Educação Consciente da 
unidade de tempo.” –; além de formarem a maior categoria do Hinário, 
pois o cancioneiro é composto por 41 músicas e suas respectivas poesias, 
e o grupo aqui investigado, com 12 peças, compõe 29,3% do total. 

1. Meus brinquedos – Música de Júlia Dickie, arranjo de H. Villa-
-Lobos;
2. Vamos crianças5 – arranjo de H. Villa-Lobos;
3. Vamos companheiros – do livro Alvorada de F. Losano, arranjo 
de H. Villa-Lobos;
4. Carneirinho de algodão – letra de Sylvio Salema, música de H. 
Villa-Lobos;
5. Soldadinhos – poesia de Narbal Fontes, música de Sylvio Sale-
ma, arranjo de H. Villa-Lobos;
6. Marcha escolar (meu sapinho) – letra e música de Sylvio Sale-
ma, arranjo de H. Villa-Lobos;
7. Marcha escolar (volta do recreio) – letra de Catarina Santoro, 
música de E. Villalba Filho, arranjo de H. Villa-Lobos;
8. Marcha escolar (ida para o recreio) – arranjo de H. Villa-Lo-
bos;
9. Marcha escolar (passeio) – arranjo de H. Villa-Lobos;
10. Marcha escolar (vocalismo) – arranjo de H. Villa-Lobos
12. Canção escolar – música de Assis Pacheco;
13. Dia de Alegria – letra de Catarina Santoro, música de H. 
Villa-Lobos.

 Meus Brinquedos, a primeira peça da categoria Canções Escolares, 
e também a que abre o hinário orfeônico villalobiano, numa linguagem 
que se pretende infantil, apresenta regozijo, alegria e diversão, aspectos 
articulados com um elemento comum da cultura infantil, do universo da 
criança: uma bola “macia e grande”. Na primeira pessoa do singular, as 
crianças cantavam que gostavam de brincar. Assim, percebe-se que a 
intenção de Heitor Villa-Lobos era abrir espaço para que, por meio da 
“brincadeira”, as crianças vivenciassem as experiências musicais orfeôni-
cas nas escolas brasileiras.
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Figura 1. Canção escolar Meus Brinquedos6

 Nessa peça, a criança, ao cantar, chama um dos elementos da 
cultura material para a brincadeira. Quase sempre presente na escola, 
a bola, macia e grande como um brinquedo, pode representar no con-
texto escolar: saúde, energia, informalidade e “possibilidades de ativida-
des que provocam valiosas experiências corporais, enriquecedoras da 
cultura corporal das crianças em geral”. (MARTINELI, FUGI, MILESKI, 2009, 
p.256). Na partitura, não existe indicação de dinâmica, entretanto, to-
das as notas da música estão sinalizadas com staccato7, o que parece 
remeter-se a uma bola bastante saltitante que ajuda no controle rítmico, 
marcando o pulso, mantendo o andamento e que, ao mesmo tempo, é 
um vibrante estímulo aos movimentos.
 Na sequência, na segunda peça do hinário, Vamos Crianças, há re-
ferências ao canto e à alegria como elementos inerentes ao “trabalho”. 
Dessa maneira, nas atividades escolares, sons como “hum-hum-hum!, Lá-
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-lá-lás!, ah-ah-ah!”, na segunda e na terceira vozes, perpassam a paisa-
gem sonora com marcas da leveza do mundo infantil de outrora ao lado 
do trabalho, como um dever escolar. Assim, depois da chamada com a 
bola, mencionada na primeira canção, as músicas que seguem são vin-
culadas aos deslocamentos dentro dos espaços escolares ou como uma 
chamada para alguma atividade. A canção Vamos Crianças podia ser 
utilizada para qualquer tipo de atividade no interior das instituições de 
ensino.

Figura 14: partitura da canção Vamos Crianças8

 Nessa música, numa perspectiva bastante semelhante às Canções 
de Ofício, há referências ao trabalho como um momento de alegria, que 
faz muito bem para a coletividade e dignifica o homem. Portanto, pare-
ce que, com as Canções Escolares, o Maestro pretendia construir a re-
presentação do trabalho como algo relevante desde a infância. Dessa 
maneira, as Canções Escolares referem-se à criança, cuja profissão é ser 
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estudante, e transforma os utensílios escolares, os uniformes e os brinque-
dos em instrumentos de trabalho.
 Dentre as canções da temática em questão, encontram-se outras 
marchas que têm como objetivo a organização dos deslocamentos de 
rotina para espaços escolares pré-determinados. Nessa perspectiva, são 
bastante significativas a ida e a volta ao recreio aqui analisadas, por se-
rem momentos em que as crianças gozavam de certas liberdades. Por 
exemplo, na canção Marcha Escolar – Ida para o Recreio –, de Villa-Lo-
bos, pode-se perceber a postura que os docentes esperavam dos orfeo-
nistas como transeuntes dos corredores escolares.

Marcha Escolar9 
(Ida para o recreio)

Vamos colegas,
Findo é o estudo
Esqueçamos tudo
Vamos recrear
Todos em alas
Como bons soldados
Bem perfilados
Já marchar, marchar!

Todos alerta,
De cabeça erguida,
Posição correta,
Vamos dois a dois
Em linha certa
Todos aprumados,
E bem ritmados,
Caminhemos, pois!

Todos em fila,
Num alegre bando,
A’ vóz do comando,
Marchemos, assim!
No campo aberto, 
Como é bom a gente
Ir livremente,
Recrear, enfim!

 Encontra-se, nos primeiros versos do texto da canção, o recrear 
como uma aparente valorização da autonomia. E, nos versos que se-
guem, bem como nas segunda e terceira estrofes, imperativos referindo-
-se a comportamentos uniformes, insinuando que a tal liberdade deveria 
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ser experimentada pelos alunos nos espaços escolares de maneira pa-
dronizada: “Todos alerta”, “Todos aprumados”, “Todos em filas” e “Bem 
perfilados”. Ou seja, uma mensagem na perspectiva da disciplina, cha-
mando os alunos “A’ vóz do comando” no momento do intervalo.
 Na Marcha Escolar – Volta do Recreio, encontram-se referências às 
representações patrióticas associadas aos sinais sonoros que aparecem 
na introdução10 e na coda11 vocal de oito compassos, na forma de melis-
ma com a sílaba lá e no final das estrofes com a sílaba tim. Nesses trechos, 
Villa-Lobos parece arranjar a peça com ferramentas musicais onomato-
paicas, que simulam os objetos da cultura material da escola que são 
utilizados para sinalizar de maneira sonora a organização do tempo.

Marcha Escolar12 
(Volta do Recreio)

La! La! La-la! La! La! La! La-la! La!
La! La! La-la! La! La! La! La-la! La!

Quando o sinal nos tornar a chamar,
Para as salas depressa voltar
Vamos! Crianças! Vamos!
Quando o sinal tocar!
Tim! Tim! Tim! Tim! Tim!

Nosso dever bem sabemos cumprir
E direito as lições preparar!
Eia! Avante! Eia!
A pátria adorar!
Tim! Tim! Tim! Tim! Tim!

Quando o sinal nos chamar!
Tim! Tim! P’ra estudar!
Vamos todos bem depressa
Eia! Crianças! Quando o sinal tocar!

La! La! La-la! La! La! La! La-la! La!
La! La! La-la! La! La! La! La-la! La!
Ei!

 A Marcha Escolar – Volta do Recreio parece uma chamada ao tra-
balho, os sons dos sinais escolares dessa canção sugerem dinâmica e 
agilidade na volta do recreio, representações do dever a ser cumprido 
depois do descanso, que leva à edificação para “A pátria adorar”. A me-
lodia da canção em questão – que simula, com Tim! Tim! Tim! Lá! Lá! Lá!, 
os sons emitidos pelo sinal da escola, que pode ser um aparelho elétrico 
ou um sino – parece reforçar as ordens contidas nas letras; as lições e os 
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demais trabalhos escolares como um instrumento de adoração à pátria, 
ou seja, o estudo/dever como versão infantil de um caminhar rumo ao 
progresso. 
 Assim, a canção “soa” como um sinal de ativação das diferentes 
percepções e dos movimentos necessários para desenvolver as ativida-
des escolares, para o dever ser “bem” cumprido e as lições serem prepa-
radas “direito”. Ou ainda, num paralelo com o trabalho – uma bandeira 
do governo de Getúlio -, como as sirenes das fábricas ou de outras in-
dústrias, onde a hora é bem marcada: “Quando o sinal tocar!”. É curioso 
observar que uma canção tenta ordenar a saída par ao recreio, pois as 
crianças deviam ter o hábito de sair correndo desordenadamente, en-
quanto a outra tenta apressar a volta às salas de aula, pois as crianças 
não deviam querer retornar, remanchando.
 A canção intitulada como Soldadinhos é a quinta peça do primeiro 
volume. O título no diminutivo remete às representações do tamanho, da 
estatura dos pequeninos e, portanto, objetivava remeter ao mundo infan-
til e ao campo da afetividade. Entretanto, como as outras canções, traz 
o mundo da ordem ao ambiente escolar, ao ensino e à aprendizagem.

Imagem da partitura da canção Escolar Soldadinhos13
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 A leitura da letra dessa canção revela versos que tratam das repre-
sentações e valores da força. Nessa canção, os elementos da linguagem 
escrita não são os que mais evidenciam as representações da cultura 
material da escola. Na verdade, os elementos musicais, combinados, su-
gerem um conjunto discursivo que possivelmente geravam ancoragens 
relevantes aos objetos educativos e à construção da ideologia naciona-
lista na Era Vargas. 
 Em relação à composição musical da peça Soldadinhos, por um 
lado, percebe-se na música em si, acima disposta graficamente em for-
ma de partitura, que há semelhança das células e fragmentos rítmicos 
nos compassos 2, 4, 6 e 8 com o “toque de caixa”, utilizado pelas bandas 
militares, o que evidencia o foco na figura do soldado – título da peça 
–, como exemplo de bom cidadão que dá a vida pela pátria, de pronti-
dão no serviço, de postura ereta e de disciplina impecável, numa “mar-
cha contente e feliz” de educação coletiva. Por outro lado, nota-se que 
ao cantá-la representavam-se os sons dos instrumentos musicais por meio 
da voz. Mesmo com a ausência desse instrumento musical de percussão 
bastante útil no processo de musicalização, no que tange ao aspecto 
rítmico, a caixa14 e seus sons eram “presentes” como instrumento musical 
pedagógico.
 Outras representações militares também aparecem no aspecto mu-
sical da peça. Além do ritmo de marcha e da melodia da segunda voz, 
que é repleta de onomatopeias que parecem o rufar dos taróis, – “Prr-rá! 
Pra!” –, dos desfiles de 7 de setembro, há combinações melódicas na 
primeira voz, em forma de arpejos, que se assemelham a execução do 
toque de clarim, o que forma um efeito sonoro de textura marcial comum 
às bandas sinfônicas militares.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Enfim, percebe-se nas análises aqui propostas, que o hinário Canto 
Orfeônico – Volume I tornou-se um utensílio da cultura material da es-
cola e, num estudo de suas duas primeiras edições, pode ser entendido 
como um elemento que demonstra a consonância do projeto musical 
villalobiano com o governo de Getúlio Vargas. Pois, depreende-se que o 
Estado investiu de maneira tal que o hinário deixou de ser publicado por 
uma empresa privada para tornar-se uma produção exclusiva do Conser-
vatório Nacional de Canto Orfeônico que, em 1942. Em outras palavras, 
o próprio governo federal passou a subsidiar a edição e impressão com 
a compra de um maquinário próprio e com a manutenção de artífices 
especializados formados no interior da Instituição, além de divulgá-lo e 
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distribuí-lo por escolas de todo o país, como no modelo francês, que era 
referência mundial de orfeonismo.
 Diferente das canções folclóricas do Canto Orfeônico - I Volume, as 
peças da categoria Canções Escolares insinuam vestígios das vivências 
musicais das crianças em “verdadeiros” pelotões. Ao cantá-las e analisá-
-las musicalmente, percebe-se que era viável a execução de momentos 
cívicos no cotidiano, patriotismo em doses homeopáticas, difundidos co-
tidianamente no interior dos prédios e pátios daquela instituição, sem a 
presença de instrumentos, nos simples deslocamentos diários de rotina. A 
paisagem sonora, gerada pela textura e pelo caráter marcial dessas can-
ções, como sugere a música, possivelmente fazia as crianças sentirem-se 
no ambiente musical das bandas sinfônicas, como numa parada militar 
infantil, seja na entrada ou na saída da Escola Primária, seja na ida ou na 
volta do recreio. 
 Nessa perspectiva, o hinário orfeônico em questão, por meio das 
Canções Escolares, além de ser elemento da cultura material escolar, 
era, aparentemente, capaz de simular no dia a dia os instrumentos mu-
sicais geralmente ausentes no patrimônio de muitos setores das escolas 
brasileiras no período. Por meio deles, a voz, como um toque de clarim, 
era utilizada para suprir as carências materiais, os instrumentos, nas aulas 
de música. 

NOTAS
1 VILLLA-LOBOS, Heitor. Boletim Latino-Americano de Música, Rio de Janei-
ro, fev.1946, p. 544.

2 Doravante os termos com letra maiúscula referem-se aos seguintes ele-
mentos: Conservatório e Instituição – ao  Conservatório Nacional de Can-
to orfeônico; Maestro - ao músico Heitor Villa-Lobos; Hinário e Cancioneiro 
- ao Canto Orfeônico - Volume I.

3 Instituição que foi criada para o controle da formação dos professores 
legalmente habilitados para atuar como educadores musicais, em todo 
território nacional, e para produzir o material didático do projeto pedagó-
gico musical villalobiano.

4 Imagem do acervo do Museu Villa-Lobos. Seção: fotografias.

5 Há peças em que os autores não são mencionados no Hinário, apenas 
consta o nome de Villa-Lobos como arranjador.
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6 VILLA-LOBOS, Heitor. Canto Orfeônico. Rio de Janeiro, 1940. 1.º volume, 
p. 4. Fonte: Acervo do Centro de Memória da Educação Brasileira- ISERJ.

7 Do italiano, significa desligado. Durante a execução de uma música, 
separam-se “as notas das suas vizinhas por um perceptível silêncio de ar-
ticulação que recebe uma certa ênfase.” O seu oposto é o legato. “O 
staccato é notado com um ponto, um traço vertical ou um sinal em for-
ma de cunha”. (GROVE, 1994, p. 896)

8 VILLA-LOBOS, Heitor. Canto Orfeônico. Rio de Janeiro, 1940. 1.º volume, 
p. 5. Fonte: Acervo do Centro de Memória da Educação Brasileira- ISERJ.

9 VILLA-LOBOS, Heitor. Canto Orfeônico. Rio de Janeiro, 1940. 1.º volume 
(p. 16 – 17). Fonte: Acervo do Centro de Memória da Educação Brasileira- 
ISERJ.

10 Seção preparatória, geralmente em andamento lento, acrescentada 
como início de um movimento extenso. O conceito é antigo, mas o termo 
está associado principalmente à música dos períodos clássico e român-
tico. Em alguns casos, a introdução é tão importante que a palavra é 
incluída no título da obra. (GROVE, 1994, p. 4)

11 A última parte de uma peça ou melodia; um acréscimo a um modelo, 
um forma padrão. Na fuga, a coda é o material musical que surge após 
a última entrada do sujeito e, na forma sonata, o que vem após a recapi-
tulação. (GROVE, 1994, p.205).

12 VILLA-LOBOS, Heitor. Canto Orfeônico. Rio de Janeiro, 1940. 1.º volume 
(p. 14 - 15). Fonte: Acervo do Centro de Memória da Educação Brasileira- 
ISERJ.

13 VILLA-LOBOS, Heitor. Canto Orfeônico. Rio de Janeiro, 1940. 1.º volume 
(p. 8 -9). Fonte: Acervo do Centro de Memória da Educação Brasileira- 
ISERJ.

14 Caixa, tarola, tarol caixeta clara ou, na designação original em inglês 
snare drum, é um tipo de tambor, debimenbranofone composto por um 
corpo cilíndrico de pequena seção, com duas peles fixadas e tensiona-
das através de aros metálicos, com uma esteira de metal, constituída por 
pequenas molas de arame colocadas em contato com a pele inferior 
que vibram através das ressonâncias produzidas sempre que a pele su-
perior é percutida, produzindo um som repicado, característico das mar-
chas militares. (GROVE, 1994)



358

REVISTA ELETRÔNICA 15    DOCUMENTO/MONUMENTO

REFERÊNCIAS 
ABREU JUNIOR, L. de M. Apontamentos para uma metodologia em cultu-
ra material escolar. In: Pro-Posições (Unicamp), Campinas, v. 16, n. 1, p. 
145-164. 2005.

BRANDÃO, J. V. Villa-Lobos, o educador; In: Presença de Villa-Lobos. Rio 
de Janeiro, MEC, DAC, MVL.1970.

BRASIL. Programa do Ensino de Música. Distrito Federal: Oficina Gráfica da 
Secretaria Geral de Educação e Cultura, 1937.

BRASIL. Decreto nº 19.890, de 18 de abril de 1931. Rio de Janeiro, 18 de 
abril de 1931

CHOPPIN, A. História dos livros e das edições didáticas: sobre o estado da 
arte. In: Educação e Pesquisa. 2004, vol.30, n.3, pp. 549-566. 

CONDURU, Roberto Luis Torres. Urbanidade na fronteira: a arquitetura das 
escolas públicas no Rio de Janeiro. In: Ana Chrystina Venâncio Mignot; 
Alexandra Lima da Silva; Marcelo Gomes da Silva. (Org.). Outros tempos, 
outras escolas. 1ed. Rio de Janeiro: Quartet, 2014.

FERNANDES, R. Cultura de escola: entre as coisas e as memórias. In: Pro-
-Posições, v. 16, n. 1 (46). 2005.

GOLDEMBERG, R. Educação Musical: A experiência do canto orfeônico 
no Brasil. In: Revista Pro-Posições, Campinas, SP, v. 6, n. 3, p. 103-109.

GROVE, S G. Dicionário Grove de Música. Edição Concisa. Editado por 
Stanley Sadie. Tradução Eduardo Francisco Alves. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Ed. 1994

MARTINELI, T. A. P; FUGI, N. C. A valorização do brinquedo na teoria histó-
rico-cultural: aproximações com a Educação Física. In: Psicologia Escolar 
e Educacional (Impresso), v. 13, p. 251-259. 2009.

MIGNOT, A. C. V. Sobre coisas de outros tempos: rastros biográficos nas 
crônicas de Cecília Meireles na “Página de Educação”. In: História da 
Educação (UFPel), v. 14, p. 81-99. 2010.



359

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - NDIHR

MIGNOT, A. C. V; GONDRA, J. G. Viagens de educadores e circulação de 
modelos pedagógicos. In: Ana Chrystina Venancio Mignot; José Gonçal-
ves Gondra (Org.). Viagens Pedagógicas. 1 ed. São Paulo: Cortez, 2007, 
v. 1, p. 7-14, 2007.

SWANWICK, K. Ensinando Musica Musicalmente: a música como discurso 
cultural. Trad. Alda Oliveira e Cristina Tourinho. São Paulo, Ed. Moderna. 
2003.

VILLA-LOBOS, H. Canto Orfeônico. Rio de Janeiro, 1.º volume. 1940.

_________ Educação Musical. In: Boletim Latino Americano de Música. 
1946.



360

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - NDIHR

www.ufmt.br/ndihr/revista

ISSN: 2176-5804 - Vol. 15 - N. 1 - Set/2015

15
Edição Especial

Dossiê
História da Educação: horizontes de pesquisa 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 

MATO GROSSO

NÚCLEO DE
DOCUMENTAÇÃO 
E INFORMAÇÃO 

HISTÓRICA REGIONAL
NDIHR

FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL: 
NOTAS E CONTEXTOS

Wilma de Nazaré Baía Coelho
Doutora em Educação 

Professora da Universidade Federal do Pará (UFPA); atua no
Programa de Pós-Graduação em Educação e no Programa de 

Pós-graduação em História Social da Amazônia, ambos da UFPA
wilmacoelho@yahoo.com.br

Carlos Aldemir Farias da Silva
Doutor em Ciências Sociais (Antropologia) 

Professor da Universidade Federal do Pará; Atua no Programa de 
Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemáticas. 

carlosfarias@ufpa.br

RESUMO 
 A formação de professores no Brasil tornou-se estrutu-
ral na produção do conhecimento e no encaminhamento 
de proposições nas políticas educacionais nas últimas déca-
das. O artigo discute sucintamente sobre o tema no período 
1970-2000 caracterizando os desafios atuais. Após o levanta-
mento, leitura e análise dos principais autores lidos e discu-
tidos no campo da educação, no referido período, fizemos 
um recorte a partir de duas palavras-chave: educação e 
formação de professores e/ou formação docente. A análise 
dos dados seguiu as conceituações de Laurence Bardin, por 
meio de exclusão mútua, de homogeneidade, pertinência, 
objetividade e fidelidade, produtividade a partir das repre-
sentações reincidentes e explicativas sobre o tema tratado. 
Longe de esgotar a discussão, constatamos que o legado 
educacional nos últimos quarenta anos orienta e problema-
tiza até a atualidade o cenário educacional brasileiro. Res-
salvamos, ainda, a importância do cultivo e da ampliação 
das relações interpessoais entre os professores, no que tange 
à criação de uma rede de cooperação docente, para es-
capar da armadilha epistemológica da fragmentação dos 
saberes e do isolamento na produção científica, afinal, “pro-
fessores não fazem carreira solo”.

Palavras-chave: Formação de professores. Educação no 
Brasil 1970-2000. 
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SUMMARY
 Teacher’s formation in Brazil has become structural in the production 
of knowledge and in the propositions of educational policies in recent de-
cades. The article discusses briefly on the subject in the period 1970-2000 
and features the current challenges. After the survey, reading and analysis 
of the main authors discussed in the field of education in that period, we 
made a cut from two keywords: education and teacher’s training. Data 
analysis followed the concepts of Laurence Bardin, through mutual ex-
clusion, consistency, relevance, objectivity and fidelity, productivity from 
repeat and explanatory representations of the theme. Far from exhaus-
ting the discussion, we find that the educational legacy of the last forty 
years still guides and problematizes until today the Brazilian educational 
scenario. We point out also the importance of cultivation and expansion 
of interpersonal relationships among teachers regarding the creation of 
a teaching cooperation network to escape the epistemological trap of 
knowledge fragmentation and of isolation in scientific production, after 
all, “teachers do not do solo careers”

Keywords: Teacher’s formation. Education in Brazil 1970-2000.

A produção do conhecimento sociológico nunca é obra de indiví-
duos isolados; quer seja entendida como um processo cumulativo 
quer seja concebida como fruto de rupturas, tem sempre um ca-
ráter relacional, na medida em que não é decorrência de “atos 
inaugurais” ocorridos num vazio histórico e epistemológico.

Pierre Bourdieu

INTRODUÇÃO

A Educação no Brasil decorre de ações constituídas, em alguma 
medida, advindas de diversos setores sociais, entre as décadas de 
1970 e 2000, e não se encerram em ações, em limites temporais. A 

formação do professor tornou-se estrutural na produção do conhecimen-
to e no encaminhamento de proposições cruciais nas políticas educacio-
nais nas últimas décadas. Sua compreensão possibilita um entendimento 
mais completo sobre as peculiaridades que abarcam a prática pedagó-
gica frente à complexidade da profissão, em diferentes contextos.
 Ainda que as duas últimas décadas tenham conhecido um avanço 
significativo no número de trabalhos que analisam a formação de pro-
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fessores (UNESCO, 2004), no âmbito da formação inicial e continuada há 
recorrências temáticas e diferentes desafios em aberto. Resguardadas as 
dimensões temporal, histórica e política, muitos trabalhos que versam so-
bre a formação de professores, na atualidade, guardam estreita relação 
com problemas que já foram debatidos nos últimos quarenta anos, ainda 
que a epistemologia, os agentes e os contextos nos quais operam esses 
novos estudos sejam outros.
 A formação de professores – na compreensão daquilo que se en-
tende hoje – sofreu uma inflexão substantiva no final da década de 1970¹   
para 1980. Na primeira década, timidamente, e mais enfaticamente na 
segunda metade dos anos oitenta – a chamada abertura política e a 
conciliação com a democratização da escola pública. Seus fundamen-
tos teóricos, até o início de 1970, coincidiam, não raras vezes, com aque-
les professados nas décadas de 1950 e 1960, pautados, especialmente, 
na experiência docente, com ênfase na base curricular propedêutica e 
essencialmente humanista. Essa formação sofreu influência de diversos 
teóricos – entre os quais, Dewey (1930-1960) –, trazidos ao Brasil por Anísio 
Teixeira e extensivos à formação de professores (COELHO, 2009; CORDEI-
RO, 2002)². 
 Lembramos, ainda, que outras discussões epistemológicas foram in-
troduzidas no Brasil, advindas de professores que concretizaram seus es-
tudos pós-graduados dentro ou fora do país por intermédio dos progra-
mas de pós-graduação. A década de 1980 ficou marcada por diversas 
dimensões, mas para os limites deste artigo, salientamos as tentativas de 
abandono das práticas vistas como tradicionais e pela reação às dire-
trizes que nortearam a prática pedagógica na década anterior. Resul-
tado tanto da evolução do pensamento sobre a educação, no Brasil e 
no mundo, quanto do movimento educacional na Europa e nos Estados 
Unidos³. Do mesmo modo, esteve conexo diretamente, à ansiedade para 
dar fim a tudo que pudesse parecer resquício do pensamento autoritário, 
que marcara o regime militar, sobretudo, após 1985, quando ocorre o tér-
mino do período ditatorial (COELHO, 2009).
 A partir da década de 1990, quando promulgada a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação nº 9.934/96 (BRASIL, 1996), a formação de profes-
sores sofre inflexões consubstanciadas em sua estrutura, a qual vai incidir 
sobre seu papel na sociedade e nas diversas situações experimentadas 
nas escolas. Esse cenário educacional propõe ao professor um redimen-
sionamento da sua prática, por meio da reflexão e do conhecimento tá-
cito demonstrado na mobilização do cotidiano, configurando-se em uma 
“nova” forma de educar.
 A partir de 2003, com a produção no campo educacional sobre a 
formação de professores, conferindo importância a esse debate em âm-
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bito nacional e repercutindo na conformação de processos legislativos 
referentes à educação brasileira, viu-se essa temática novamente em dis-
cussão4; dessa vez, com ênfase, notadamente sobre o aparato legislativo 
vigente. Não se trata, porém, de uma relação de “mão única”, pois da 
mesma forma que a produção acadêmica impacta os processos legisla-
tivos, esses últimos repercutem na reflexão especializada sobre a forma-
ção de professores. Daí ter havido, entre outras razões, nos últimos anos, 
uma significativa ampliação da produção relativa aos aspectos aborda-
dos pela legislação e suas atualizações (BRASIL, 2010a; 2010b; 2009; 2008; 
2004; 2003; 1996)5.  Marcadamente, nos referimos aos temas da Diversida-
de e da Inclusão.
 Este artigo elucidará sucintamente temas e debates sobre forma-
ção de professores no Brasil no período 1970-2000 e suas circularidades, 
caracterizando desafios atuais. Após a leitura da literatura especializada 
no referido período, concretizamos um recorte a partir de duas palavras-
-chave: educação e formação de professores e/ou formação docente. 
A organização dos quadros foi realizada por décadas. Tal organização 
elegeu os critérios de ordem decrescente de publicação, o impacto do 
autor no campo educacional, sendo que os sinais de tais impactos se de-
ram pelo número de edições das obras examinadas. Em segundo, as pa-
lavras-chave indicadas anteriormente foram basais para a identificação 
do tema ao qual a obra, artigo ou periódico se vinculava. Em seguida, 
os objetivos foram identificados a partir dos próprios autores e sintetizados 
para dar vazão aos propósitos deste artigo. 
 Do ponto de vista metodológico, efetivamos um levantamento su-
marizado dos principais autores lidos e discutidos no campo da educação 
nas décadas de 1970/1980/1990, muitos dos quais formaram gerações de 
docentes, considerando as sucessivas edições de seus livros e a inclusão 
de parte dessa literatura nos programas de formação de professores de 
licenciatura e de pós-graduação em Educação. No que tange aos anos 
2000, em função da democratização do acesso à informação, realiza-
mos um levantamento dos artigos qualificados considerando a categoria 
formação de professores. Além desses artigos, foram utilizadas coletâneas 
cujos organizadores ou autores e autoras apresentam relevantes estudos 
sobre o tema, e para consubstanciar os dados, consultamos a legislação 
e outros trabalhos qualificados advindos de outros suportes.
 Na proposta de análise dos dados, a partir das informações docu-
mentais levantadas, classificamos por meio de ordenação, objetivando 
clareza e acesso efetivo às informações. A partir dessa dimensão, foram 
sistematizadas as representações reincidentes e explicativas. Para che-
garmos à análise de conteúdo, outras operações, como a de classifi-
cação de um conjunto, por diferenças ou por reagrupamento segundo 
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critérios já definidos, tiveram de ser acionadas. Categorizamos os dados 
seguindo as conceituações de Laurence Bardin (2010), por meio de ex-
clusão mútua, de homogeneidade, pertinência, objetividade e fidelida-
de, produtividade.
 
FORMAÇÃO DOCENTE COMO INSTRUMENTO TÉCNICO-POLÍTICO
 A discussão em torno da formação de professores, no período com-
preendido entre 1970-1980, primava pelo debate em função do período 
político ao qual se vinculava, tanto por uma dimensão técnica quanto, 
no final dos anos oitenta, quanto por uma dimensão política, devido à 
mudança de regime a partir de 1985. Para ilustrar algumas das principais 
temáticas debatidas nesse período, ver quadro 1.

QUADRO 1 – Educação: temas e debates – 1970/80

Autores Obra Ano Edição Temas Objetivo

Paulo 
Freire

Pedagogia do 
oprimido 1970 21. ed.

Ética e educação;
Modelo bancário de 
educação;
Educação como prática 
da liberdade

Capacitar o educador para se indig-
nar diante das injustiças sociais;
Estabelecer diálogo no processo en-
sino-aprendizagem.

Teresa 
Nidelcoff

A escola e a 
compressão da 
realidade

1979 Papel do professor na 
formação do aluno

Conhecer o aluno numa perspectiva 
socioeconômica, político-cultural e 
psicológica.

Ezequiel 
Theodoro 
da Silva

Os (des)cami-
nhos da escola, 
traumatismos 
educacionais6

1982 Má formação docente
Expor como a má formação docente 
impacta negativamente na forma-
ção dos estudantes

Guiomar 
Namo de 
Mello

Magistério de 
1º Grau: da 
competência 
técnica ao 
compromisso 
político7

1982 9. ed Saber-fazer como tarefa 
política

Fundamentar o professor para o de-
senvolvimento de processos compe-
tentes do saber-fazer

Carlos 
Roberto 
Jamil 
Cury

Ideologia e 
Educação Bra-
sileira

1984 2. ed. Ideologia e educação 
brasileira

Ordenar debates sobre a Educação 
entre 1930-1934 no Brasil

Maria E. 
Novais

Professora Pri-
mária – mestra 
ou tia

1984 5. ed.
Impossibilidade de a 
professora ser parente 
postiça de aluno

Fundamentar a professora para o tra-
balho consubstanciado do ponto de 
vista teórico-prático para a ação pe-
dagógica com crianças

José 
Carlos 
Libâneo

Democratiza-
ção da escola 
pública – a 
pedagogia críti-
co-social dos 
conteúdos

1985 17.ed O trabalho docente na 
escola

Relacionar a teoria com a pesquisa 
com vistas à prática docente;
Conhecer as tendências pedagógi-
cas de modo a compreender a de-
mocratização da escola pública na-
quele contexto histórico-político

Miguel 
Arroyo

Da escola ca-
rente à escola 
possível

1986
Fracasso escolar;
Desânimo da profissão 
docente

Discutir a educação e democracia 
para reversão do fracasso escolar.
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Antônio 
Joaquim
Severino

Educação, 
Ideologia e 
contraideologia

1986
Interpretação ideológi-
ca da realidade educa-
cional brasileira

Desenvolver, pela sua práxis, o poten-
cial contraideológico da educação.

Moacir 
Gadotti

Pensamento 
Pedagógico 
brasileiro

1987 Correntes e Tendências 
Pedagógicas

Problematizar o papel do educador, 
da escola e da formação de profes-
sores.

Dermeval 
Saviani

Política e Edu-
cação no Brasil 1987 Legislação Educacional Analisar o papel do Congresso Na-

cional na Legislação do Ensino.

Dermeval 
Saviani

Educação: do 
senso comum 
à consciência 
filosófica

1989 9. ed.
Transição do senso 
comum à consciência 
filosófica

Problematizar o trabalho docente 
como ação política

Isabel Ali-
ce Lelis

A formação 
da professora 
primária: da 
denúncia ao 
anúncio8

1989 2.  ed Prática pedagógica e 
representação docente

Refletir sobre a postura teórico-meto-
dológica do trabalho docente

Sonia 
Penin

Cotidiano e 
escola: a obra 
em constru-
ção: o poder 
das práticas 
cotidianas na 
transformação 
da Escola9

1989 2. ed.

Formação teórica e a 
boa prática docente 
para o trabalho na 
escola

Compreender o aporte teórico-me-
todológico para a atuação no coti-
diano escolar

Maria 
Eliete 
Santiago

Escola Pública 
de Primeiro 
Grau – da 
compreensão à 
intervenção10

199011
Prática docente e fragi-
lidade pedagógica da 
formação de professores

Formar professores para a superação 
da fragilidade pedagógica

Fonte: quadro elaborado pelos autores, a partir da bibliografia examinada, 2015.

 Entre as décadas de 1970/80, diversos problemas que cercam o 
tema formação de professores foram estudados, pesquisados e debati-
dos, conforme demonstramos no quadro 1. Além desses, outros temas e 
problemas de pesquisa adentram o cenário educacional brasileiro por 
meio de coletâneas traduzidas ou introduzidas por estudiosos que, em 
contato com seus autores em espaço acadêmicos, dentro ou fora do 
Brasil, estabeleceram tal interlocução como crítica ao trabalho eminen-
temente técnico; discussão da política na educação e a má formação 
docente (ABREU, 1987; MATOS; FERNANDES; REIS, 1988; LIMA, 1985; 1991; 
POPHAM, 1973).
 Averiguamos, não sem surpresas, as influências epistemológicas de 
alguns campos do conhecimento que povoaram o universo de determi-
nadas obras, ainda que certo número não referencie diretamente tais in-
fluências. Pierre Bourdieu, sociólogo francês, no final da década de 1970 e 
boa parte dos oitenta, elevou o grau de politização do pensamento edu-
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cacional brasileiro, mesmo que as ideias do autor tenham sido, não raras 
vezes, reduzidas à dimensão revolucionária ou reprodutivista ou da práxis 
educativa, aprisionando o pensamento na dicotomia, “reprodução ver-
sus transformação”. Para Nogueira e Nogueira (2006), quando se referem 
às teorias bourdiesianas no Brasil no período, 1970 e 1980, afirmam que as 
referências eram feitas de forma rápida, destituídas da “incorporação de 
seu arcabouço conceitual” (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2006, p. 17).
 Max Weber, Louis Althusser, Antonio Gramsci12 e Jean Piaget (CAE-
TANO et al., 2010) também influenciaram de modo diverso os escritos da 
educação brasileira. Há vestígios das ideias de Karl Marx e Friedrich Engels 
sobre a compreensão da lei da economia política e do funcionamento 
do sistema capitalista, bem como da luta de classes. Outro autor, presen-
te nas ideias do período em tela, é o norte-americano John Dewey, con-
siderado o maior pedagogo do século XX (CAMBI, 1999), no que tange 
à relação teoria-prática e experiência como princípio científico para a 
ampliação do processo cognitivo. 
 Por fim, mas não menos relevante, ressaltamos Ernesto Codignola, 
que influenciou diversos autores no mundo inteiro, ainda que em alguns 
casos seu nome não tenha sido mencionado claramente, mas suas ideias 
geminais pontuaram vários estudos décadas depois, inclusive no Brasil. 
Entre seus principais argumentos e reflexões, estão a Pedagogia revolu-
cionária (1919); os Problemas didáticos (1919), As Escolas novas e seus 
problemas (1946) e a Educação Libertadora (1946) (CAMBI, 1999, p. 545).
 As alterações no cenário político, educacional e cultural refletem a 
conjuntura educacional e vice-versa. Nesse momento, a Lei de Diretrizes 
e Bases começa a sofrer inflexões, reflexões e alterações em sua estrutura. 

EDUCAÇÃO, POLÍTICA E DIVERSIDADES
 A partir de década de 1990, com as mudanças ocorridas no cená-
rio político brasileiro, a educação aprofunda temáticas relacionadas ao 
contexto sociopolítico, as exigências de avaliações institucionais, a dife-
rença e a diversidade cultural, a ética e a competência, muitos dos quais 
discutidos nas duas décadas anteriores, só que dessa vez, resguardada a 
mudança temporal, apresentam inovações e questionamentos muito ca-
racterísticos da década que se inicia, conforme sintetizamos no quadro a 
seguir.
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QUADRO 2 – Educação: temas e debates – 1990

Autores Livro/artigo Ano Edição Temas Objetivo

José Willington 
Germano

Estado militar e 
educação no 
Brasil

1990 1. ed.

A educação e o 
Estado militar no 
Brasil no período 
1964-1985

Refletir sobre a política educacional 
no Brasil durante o Estado militar

Pedro Demo Princípio Cientí-
fico e educativo 1992 3. ed. Educação e 

pesquisa Introduzir a pesquisa na escola

Paulo Freire Professora sim, 
tia não 1993 1. ed. Formação de 

professores
Estabelecer distinção entre a profissão 
docente e a relação de parentesco.

Terezinha 
Azerêdo Rios

Ética e compe-
tência 1993 1. ed. Ética e 

Competência

Ampliar a dimensão ética da compe-
tência dos profissionais da educação;
Estabelecer interlocução acerca do 
saber fazer bem, dever, poder e que-
rer na prática dos educadores e de 
outros profissionais da educação.

Ana Maria Saul Avaliação 
emancipatória13 1994 2. ed. Avaliação 

institucional

Propor um marco de avaliação eman-
cipatória como um novo paradigma 
na compreensão da educação bra-
sileira;
Avançar nas discussões sobre a teoria 
e práxis para a perspectiva de uma 
avaliação emancipatória.

Ana Célia da 
Silva

A discriminação 
do negro no 
livro didático

1995 1. ed.
Discriminação 
racial e livro 
didático

Analisar as ideologias de inferioriza-
ção dos negros presentes nos livros 
didáticos

Nilma Lino 
Gomes

A mulher negra 
que vi de perto 1995 1. ed. Gênero e 

relações raciais

Focalizar as diferenças de gênero e 
raça e trajetórias escolares de profes-
soras negras

Raquel Volpato 
Serbino et al.

Formação de 
professores14 1998 1. ed. Formação de 

professores

Discutir a importância da formação 
do professor na melhoria da qualida-
de do ensino.

Marli André
Regina H.S. 
Simões,
Janete M. 
Carvalho e
Iria Brzezinski

Estado da Arte 
da Formação 
de Professores 
no Brasil

1999 ------ Formação de 
professores

Sistematizar o estado da arte sobre 
a formação de professores no fim de 
década de 1990

Fonte: quadro elaborado pelos autores, a partir da bibliografia examinada, 2015.

 Após a abertura política, muitos autores rediscutiram o lugar da edu-
cação como um instrumento de transformação política, um momento em 
que houve uma ampliação dos programas de pós-graduação no Brasil, 
especialmente nas regiões Sudeste e Sul. Nesse contexto, “novos” e “ve-
lhos” temas no campo da educação aparecem sublinhados e refletidos 
pelos autores da época, por meio de discussões atualizadas, como as 
exigências educacionais, formação de professores, lutas sindicais, ética, 
competência, avaliação institucional, discriminação racial e livros didáti-
cos, gênero e relações raciais.
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 Naquele momento, diversos termos e posturas educacionais foram 
alterados, modificados, subdimensionados, ampliados, (re)criados, eu-
femizados, como competência, dimensão técnica, professor, interdisci-
plinaridade, complexidade, transdisciplinaridade, etc. Tais mudanças se 
deram (e continuam a correr), em alguma medida, em razão de distintas 
epistemologias, alterações histórico-educacionais e legislações vigentes. 
Mas, sobretudo, o cenário educacional, norteado pela literatura especia-
lizada, realizou (e realiza na atualidade), a compreensão para a subver-
são de velhos e novos problemas educacionais.
 Aqui fazemos eco ao argumento de António Nóvoa (1998), ao se 
referir a alterações de termos e condutas teóricas, em sua realidade, no 
campo da educação. Ele afirma que “os professores são desde sempre 
um grupo profissional muito sensível aos efeitos da moda. Hoje, mais do 
que nunca, as modas invadem o terreno educativo. Em grande parte, 
devido à impressionante circulação de ideias e à velocidade quase deli-
rante das inovações tecnológicas. A adesão pela moda é a pior maneira 
de enfrentar os debates educativos, porque traduz uma “fuga para a 
frente”, uma opção preguiçosa, porque... falar de moda dispensa-nos de 
tentar compreender (NÓVOA, 1998, p. 29, grifo do autor).
 Desse modo, outros problemas – velhos e novos – são objetos de 
estudos de pesquisadores brasileiros’15. Destacamos alguns temas nos li-
vros analisados, pois figuraram em diversas publicações, a maioria com 
sucessivas edições, como, por exemplo, a educação como prática da 
liberdade, de Paulo Freire, que em 2005 se encontrava na quadragési-
ma segunda edição e, presentemente, figura em suporte digital (e-book). 
Para Freire, a dialogicidade se constitui na essência da educação como 
prática libertadora. De igual forma, que o diálogo no processo ensino-
-aprendizagem e a crítica sobre educação bancária são elementos ar-
gumentativos marcantes em sua obra (FREIRE, 2005).
 Outros temas relevantes nesse período merecem igual destaque: es-
cola como (re)produtora social, ética, competência, formação docente, 
crítica ao tecnicismo, papel do professor na formação do aluno, ideolo-
gia e educação, educação permanente, dimensão política e filosófica 
na educação, profissionalização docente, saber-fazer como tarefa políti-
ca.
 Notamos a importância dessas temáticas na problematização e na 
inflexão profícua e na produção de conhecimento havida nesse período. 
Outra observação centra-se em alguns temas estudados e pesquisados 
na década de 1970/80, mas que nos anos noventa retornam com vigor 
e com recortes e ampliações: formação docente, ética, competência 
e profissionalização docente. Como exemplo concreto de ampliações, 
lembramos a dimensão saber-fazer como tarefa política, iniciado com 
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Guiomar Namo de Mello na década de 1980 e consubstanciado com a 
perspectiva filosófica na década de 199016 por Terezinha Azerêdo Rios.

QUADRO 3 – Educação: temas e debates – 2000 a 2014

Autor(a) 
Organizador(a) Livro Ano Tema Objetivo

Eliane Cavalleiro

Do silêncio do lar ao 
silêncio escolar: 
racismo, preconceito 
e discriminação na 
educação infantil

2000
Racismo na 
educação 

infantil

Subsidiar estratégias que elevem a autoes-
tima de indivíduos pertencentes a grupos 
discriminados

Carlos Roberto 
Jamil Cury

Os desafios da 
formação docente 2001 Formação 

docente
Refletir acerca dos desafios da formação 
docente brasileira contemporânea

Célia Linhares e 
Maria Cristina Leal

Formação de 
professores: uma 
crítica à razão e à 
política hegemônicas

2002 Formação de 
professores

Discutir a racionalidade e política hegemô-
nica no campo educacional para ampliar 
espaços de liberdade e justiças

Raquel Lazzari 
Leite Barbosa

Formação de edu-
cadores: desafios e 
perspectivas

2003 Formação de 
educadores

Dar a conhecer a profusão de estudos so-
bre formação de professores e a busca de 
alternativas.

Dermeval Saviani 
et al.

Legado Educacional 
do Século XX no Brasil 2006

Legado 
Educacional 
–Século XX

Discutir problemas relevantes que marca-
ram a Educação no Brasil no século XX;
Ampliar subsídios da cultura pedagógica 
docente;
Compreender a educação brasileira a par-
tir do legado cultural e educacional produ-
zido no século XX.

Raquel Lazzari 
Leite Barbosa

Formação de 
educadores: artes e 
técnicas, ciências e 
políticas

2006 Formação de 
educadores

Visibilizar o papel do profissional educador 
na sociedade.

José Carlos Libâ-
neo e Nilda Alves

Temas de 
pedagogia: 
diálogos entre 
didática e currículo

2012 Didática e 
Currículo

Articular por meio da formação os conteú-
dos, os currículos, metodologia e técnicas 
de ensino;
Problematizar possibilidades de transfor-
mação, por meio da ação pedagógica, a 
transformação das escolas e das aulas em 
espaço/tempos de formação humana.

Akiko Santos et al.

Didática e formação 
de professores: 
complexidade e 
transdisciplinaridade

2013
Didática e 

Formação de 
professores

Debater novos modos de aprender e ensi-
nar;
Ampliar diálogos entre Didática e forma-
ção de professores na interlocução entre 
complexidade e transdisciplinaridade.

Eliza Bartolozzi 
Ferreira; Dalila 
Andrade Oliveira

Crise da escola e 
políticas educativas 2013

Escola e Polí-
tica 

educativa

Compreender os condicionantes de um 
processo de produção de uma realidade 
crítica que mesclam filosofias em ação 
como resultante de políticas em curso em 
diferentes conjunturas17

Wilma de Nazaré 
Baía Coelho et 
al..

A Lei nº 10.639/2003: 
pesquisas e debates 2014

Formação de 
professores e 

relações 
étnico-raciais

Contribuir para o fortalecimento no campo 
da formação de professores e relações ét-
nico-raciais no Brasil

Fonte: quadro elaborado pelos autores, a partir da bibliografia examinada, 2015.
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QUADRO 4 – Educação: temas e debates – (artigos) – 2000-2014

Autor(a) Artigos Ano Tema Objetivo
Luiz Alberto Oliveira 
Gonçalves; Petronilha 
Beatriz Gonçalves e Silva

Movimento Negro e educação 2000
Movimento 

negro e 
educação

Mostrar a discussão do 
movimento social negro 
para sobre a temática

Ana Canen

Educação multicultural, Iden-
tidade nacional e pluralidade 
cultural: tensões e implicações 
culturais

2001

Formação 
docente e 
pluralidade 

cultural

Discutir diferentes abor-
dagens para uma for-
mação docente volta-
da à pluralidade cultural

Cláudia Araújo dos S
antos

Formação de Professores para a 
Diversidade Cultural: realidade ou 
utopia?

2004

Formação de 
Professores e 
Diversidade 

Cultural

Problematizar a diversi-
dade cultural na forma-
ção docente.

Wilma de Nazaré Baía 
Coelho; Carlos 
Aldemir Farias da Silva

A questão étnica na escola: a cor 
nossa de cada dia. 2005

Escola e 
relações 
raciais

Discutir a importância 
da formação consubs-
tanciada para trabalhar 
questões étnico-raciais 
na escola

Wilma de Nazaré Baía 
Coelho

A cor ausente: um estudo sobre a 
presença do negro na formação 
de professores no Estado do Pará 
– 1970-1980

2005

Formação de 
professores 
e relações 

raciais

Refletir sobre a forma-
ção de professores e re-
lações étnico-raciais na 
escola

Helena Costa Lopes de 
Freitas

A (nova) política de formação de 
professores: a prioridade poster-
gada

2007
Política de 

Formação de 
Professores

Examinar as políticas 
e programas governa-
mentais de formação 
de professores da UAB e 
Capes.

Maura Maria Morais de 
Oliveira Bolfer

Reflexões sobre prática docente: 
estudo de caso sobre formação 
continuada de professores univer-
sitários18

2008

Prática 
docente e 
formação 

continuada

Promover a ampliação 
de sentidos e significa-
dos da prática docente

Mariluce Bittar, Maria das 
Graças Martins da Silva

Produção do conhecimento em 
políticas de educação superior: o 
significado histórico-acadêmico 
da Rede UniversitasBr no Brasil e 
na Região Centro-Oeste

2009

Produção 
docente 
na Pós-

Graduação

Analisar as caracterís-
ticas da produção do-
cente submetida à ava-
liação dos Programas de 
Pós-Graduação

Adriana Maria Corsi; 
Emília Freitas de Lima

Práticas pedagógicas no ensino 
Fundamental na perspectiva do
Multiculturalismo crítico

2010
Prática peda-
gógica e Mul-
ticulturalismo

Analisar a prática peda-
gógica no Ensino Funda-
mental na perspectiva 
do Multiculturalismo crí-
tico.

Ana Canen; 
Giseli Xavier; 
Pereli de Moura

Formação continuada de profes-
sores para a diversidade cultural 2011

Formação de 
professores e 
diversidade 

cultural

Refletir a formação de 
professores e a diversida-
de cultural no contexto 
escolar.

Patrícia Santos de 
Andrade; Telma Abdalla 
de Oliveira Cardoso

Prazer e dor na docência: revisão 
bibliográfica sobre a Síndrome de 
Burnout

2012
Formação 
docente e 

adoecimento

Discutir a psicopatologia 
relacionada ao estresse 
da profissão docente

Bernardete Angelina 
Gatti, Elba Siqueira de Sá 
Barretto, Marli Eliza Dal-
mazo de Afonso André

Políticas docentes no Brasil: 
estado da arte 2012 Políticas 

docentes

Mapear e analisar as 
políticas docentes pro-
duzidas nos diferentes 
âmbitos – da União, dos 
estados e dos municí-
pios – ; focalizar a forma-
ção inicial e continuada 
para o magistério, a car-
reira docente e a avalia-
ção dos professores.
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Fábio Mariano da Paz; 
Yoshie Ussami Ferrari Leite

Os contextos e os contrastes da 
educação brasileira: a educação 
popular e as demandas por uma 
educação de qualidade

2013 Carreira 
docente

Analisar o trabalho do-
cente e os impactos das 
políticas e reformas edu-
cacionais

Wilma de Nazaré Baía 
Coelho; Mauro Cezar 
Coelho

História, historiografia e saber 
histórico escolar: a educação 
para as relações étnico-raciais 
e o saber histórico na literatura 
didática

2014

História, 
historiografia 
e relações 

étnico-raciais

Analisar a abordagem 
dada pela literatura di-
dática para as relações 
étnico-raciais

Fonte: quadro elaborado pelos autores, a partir da bibliografia examinada, 2015.

 Os dois quadros exibidos anteriormente pontuam o início da déca-
da de dois mil por diversas inflexões políticas, sociais e educacionais. Tais 
alterações modificaram, de modo particular, as políticas educacionais 
e sociais brasileiras, sobretudo a partir da alteração da LDB, em 2003 e 
200819. Com as discussões introduzidas a partir da legislação vigente, hou-
ve alteração epistemológica acerca da compreensão do currículo. A 
revisão da perspectiva curricular eurocêntrica, conhecida nas décadas 
anteriores, para a ampliação de perspectiva que integra temas como 
diversidade, inclusão, gênero, etc.
 A partir de então, esses debates tomaram amplas dimensões, tanto 
na formação inicial de professores quanto em outros níveis de formação 
lato senso e stritu senso (PADINHA, 2014). Na primeira dimensão, por meio 
dos currículos de formação inicial e contínua, publicações sobre a temá-
tica, etc. Na segunda, por intermédio das pesquisas oriundas dos progra-
mas de pós-graduação com a ampliação e criação de grupos e linhas 
de pesquisa (CORRÊA, 2013).20

 Constatamos, ainda, a recorrência de temas já debatidos nas três 
últimas décadas (1970/80/90), como formação de educadores e forma-
ção de professores21, currículo, escola e política, que sofrem atualizações 
a partir de novos olhares e questões formuladas. Isso se deve, em parte, 
porque as perguntas que fazíamos naquelas décadas perderam parte 
de sua importância porque não nos direcionam mais para os problemas 
que nos afligem hoje (COSTA, 2005). 

NOVOS (VELHOS) DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS
 Após o levantamento, leitura e análise dos principais autores e livros 
discutidos no campo educacional no Brasil, entre as décadas de 1970-
2000, constatamos que o legado educacional22 apresentado nos últimos 
quarenta anos orienta e problematiza até a atualidade o cenário educa-
cional brasileiro; além dos desafios ainda por virem e dos novos (velhos) 
problemas a serem enfrentados. A partir das inflexões de José Carlos Li-
bâneo (2010), acerca das transformações tecnológicas e científicas que 
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levam à introdução no processo produtivo de novos sistemas de organi-
zação de trabalho e de mudança no perfil profissional, e as novas exigên-
cias de qualificação que afetam o cenário profissional em nível macro23, 
podemos reiterar seus argumentos, pois as discussões sobre a formação 
de professores são relevantes e não podemos subdimensioná-las. 
 São muitos os desafios a serem enfrentados pelos professores na con-
temporaneidade (GATTI; BARRETTO; ANDRÉ, 2011; PAZ; LEITE, 2013; SIMON; 
WERLE, et al., 2013; SANTOS; GOMES, 2014; FOSSATTI; SARMENTO; GUTHS, 
2012). Estudos recentes assinalam alguns desses enfrentamentos, dentre 
os quais, o não encastelamento no objeto da sua disciplina específica, 
mas a interlocução permanente com outros campos do conhecimento, 
ou seja, superar a fragmentação dos saberes (PIMENTA, 2011) da docên-
cia ao considerar a prática social como um ponto de partida e de che-
gada à formação de professores. Uma vez que a interdisciplinaridade, as 
questões metodológicas e a prática, para muitos autores, apresentam-se 
como uma dimensão relevante para a qualificação do ensino-aprendi-
zagem (SILVA; SARTORI, 2012).
 Para além desse domínio de outras áreas do conhecimento, é ne-
cessária uma postura ética no exercício da profissão, tal postura tem sido 
exigida em todos os níveis de ensino. O trabalho docente requer a com-
petência no desenvolvimento do trato pedagógico, pois tanto o ensino 
quanto a aprendizagem exigirão pessoas com combinações de capa-
cidades complexas (FLEURY; FLEURY, 2001) para lidar com as situações 
eivadas de adversidades e com situações reais e não ideais. 
 A alteração da perspectiva apresenta-se como desafio, ainda, tan-
to no trato com as relações de sociabilidades entre os agentes da escola, 
quanto na forma de lidar com os conteúdos e as diferenças: educação 
inclusiva (BRASIL, 2004); diversidade cultural (GOMES, 2005; CORSI; LIMA, 
2010; CANEN, 2001)24 e diferenças de gênero (FACCHINI, 2011) são, entre 
muitas outras, dimensões estruturais que a carreira docente exige na con-
temporaneidade, de modo a evitar a exclusão por meio de uma prática 
indevida. Esses processos de formação de professores carecem de qua-
lificação e refinamento para o trato pedagógico com a legislação em 
vigor.
 Na contemporaneidade assumimos, como outros autores, que um 
dos grandes desafios a ser enfrentado pelo docente é o de educar numa 
perspectiva cibercultural (LÉVY, 1999; SILVA, 2010), ou seja, adotar o chat, 
o fórum, a lista de discussão e o blog como ferramentas pedagógicas 
(SILVA, 2010), pois, na medida em que as relações sociais se ampliaram 
em contextos histórico-culturais diversos, os modos de comunicação ga-
nharam novos contornos no seio das sociedades.
 Para Pierre Lévy (1999), a ideia de cibercultura surge como um novo 
universal, mesmo que esse universal seja diferente das formas culturais que 
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vieram antes, no sentido de que se constrói sobre a indeterminação de 
um sentido global qualquer. O autor pontua que, nas sociedades orais, as 
mensagens discursivas são sempre recebidas no mesmo contexto em que 
são produzidas e que o surgimento da escrita modificou esse processo, ao 
separar o hálito vital presente nessa produção. No entanto, Lévy ressalva 
que, para garantir a circularidade e universalidade da comunicação no 
espaço social, é necessário exercitar a copresença das mensagens de 
volta a seu contexto original, como ocorria nas sociedades orais, apesar 
disso, em outra dimensão. Para o autor, a nova universalidade independe 
da autossuficiência dos textos escritos, de uma fixação e de suas significa-
ções.
 No momento atual, a comunicação se constrói e se estende por 
meio da interconexão das mensagens entre si, por meio de sua vincula-
ção constante com as comunidades virtuais em permanente criação, 
que lhe conferem sentidos variados em uma renovação que não cessa. 
Esse é o ciberespaço, onde se origina a cirbercultura à qual Lévy se refe-
re, ou seja, o ciberespaço como uma rede de comunicação por meio da 
interconexão mundial de computadores que conjuga pessoas e informa-
ções produzidas por elas, em contínua alimentação desse espaço-rede.
 Dessa forma, essa nova linguagem exigirá do docente uma reinven-
ção dos recursos didáticos, das estratégias de ensino e das relações so-
ciais com os agentes no ambiente escolar, uma vez que as sociedades se 
reconfiguraram e se reinventam permanentemente em múltiplos e com-
plexos espaços e linguagens.
 A despeito dos múltiplos e complexos desafios (CARDEAL; MARIA-
NO; LUCATELLI, 2012) exigidos para o docente no exercício da profissão, 
constatamos atualmente diversas políticas inclusivas e de formação do-
cente25 com vistas à alteração socioeconômica e cultural que, se efetiva-
mente engendradas por aquilo que chamamos de rede de cooperação 
docente26, intra e interinstitucional, pode de maneira concreta alterar o 
lugar social e cultural de gerações futuras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 À guisa de conclusões – pedimos licença para destacar algumas das 
recorrências temáticas que foram discutidas nas décadas de 1970/80/90, 
e como são retomadas – ainda que com suas singularidades contextuais 
– em décadas seguintes e a partir dos anos 2000. Evidenciamos uma cir-
cularidade, não linear, evidentemente de temas no tocante à formação. 
As notas e contextos aludidos sucintamente neste artigo, nas últimas qua-
tro décadas, elucidaram a recorrência sobre formação de professores 
e suas variações conceituais. Quanto aos problemas, esses variam em 
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concomitância com o contexto histórico-cultural e educacional de cada 
década27.
 O argumento do conhecimento ao aluno em todas as dimensões 
– socioeconômica, político-cultural, psicológica – para instrumentalizá-lo 
no conhecimento de realidade sociocultural para ações de subversão 
daquela realidade, já debatida na década de 1970 por Teresa Nidelcoff 
(1979), tem sido objeto de discussão em vários campos do conhecimen-
to, como, por exemplo, na matemática (D’AMBROSIO, 2012).
 O saber-fazer surgiu acerca da dimensão técnica como pauta im-
portante, especialmente no sentido político, ou seja, não bastava compe-
tência técnica, seria imperativo o compromisso político. Guiomar Namo 
de Mello afirmava que o domínio competente fundamenta os processos 
de transmissão de conhecimentos (MELLO, 1988).
 Outra questão em voga era a impossibilidade de professora não 
ser parente postiço, apresentada por Maria Eliana Novaes, em 1984. Na 
comparação de professora com tia repousa a ausência de valorização 
profissional daquela que se qualifica para desempenhar uma função pro-
fissional – o magistério. Paulo Freire faz eco à discussão de Novaes acerca 
do equívoco entre profissão e grau de parentesco. Para ele, não diferen-
te de Novaes, a “desvalorização profissional representada pelo hábito, 
que se cristaliza há cerca de três décadas de transformar a professora 
num parentesco postiço”, é desrespeitosa com os agentes desse campo 
profissional (FREIRE, 1993, p.11). Outro destaque para alguns autores am-
plamente debatidos no Brasil, são as recorrências de temas, discutidos 
décadas antes e atualmente, como diversificação, avaliação e carreira 
docente (ABREU, 1987; 1988; MATOS; FERNANDES; REIS; LIMA, 1985; PO-
PHAM, 1973).
 Ainda nos anos oitenta, há os temas como a má formação docen-
te e seus impactos nefastos na formação do estudante e a pressão – de 
toda ordem – a que os professores eram (são) submetidos do ponto de 
vista social, político e educacional, entre vários outros, já pontuados por 
Ezequiel Silva (1982)28.
 Isabel Alice Lelis (1989) explicita a importância da prática pedagó-
gica docente e a relevância do suporte teórico-metodológico no fazer 
docente. Maria Eliete Santiago, em pesquisa realizada na década de 
1980 e publicada no ano de 1990, reitera a necessidade de investimento 
na formação, em função da fragilidade pedagógica da formação dos 
professores que atuavam, segundo sua pesquisa, com crianças e adoles-
centes.
 A natureza epistemológica e práxis da ação docente fora centrali-
dade no trabalho de Libâneo (1984), ao elucidar as tendências pedagó-
gicas que se firmaram na escola como uma prática dos professores29. A 
dimensão no trabalho docente retoma a centralidade da temática com 
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o argumento de Saviani (1989), segundo o qual a formação docente po-
deria contribuir para operar a transição do senso comum à consciência 
filosófica. Em obra publicada no início da década de 1980, Escola e De-
mocracia, em voga na atualidade, rediscute o argumento da importân-
cia da qualificação docente30, na qual pontua uma crítica impiedosa 
sobre o fazer pedagógico e político com o objetivo de amenizar a escola 
como reprodutora social. Para ele, as ações docentes deveriam se cons-
tituir em instrumento para ações democráticas, objetivando alterar a ho-
mogeneização do pensamento crítico da sociedade (SAVIANI, 2007).
 No final dos anos oitenta, discussões sobre a conjuntura política e 
educacional abundam no cenário acadêmico em grande evidência. A 
temática política educacional ganha destaque acerca do debate sobre 
o controle político e ideológico da educação escolar em todos os níveis, 
por intermédio da obra Estado militar e educação no Brasil, de José Willin-
gton Germano (1994)31.
 No início dos anos 1990, Terezinha Azerêdo Rios, em Ética e compe-
tência, ressignifica a discussão iniciada pela professora Guiomar Namo 
de Mello na década de 1980, concernente à dimensão do trabalho do-
cente e do saber-fazer. Rios (1999) amplia, por meio de uma dimensão 
ética da competência profissional, na qual estimula a discussão sobre a 
interlocução entre saber fazer bem, dever, poder e querer na prática dos 
educadores e de outros profissionais da educação. A função da educa-
ção, para Rios, tem uma dimensão técnica e política. “A qualidade da 
educação tem sido constantemente prejudicada por educadores pre-
ocupados em “fazer o bem” sem questionar criticamente sua ação”32 a 
partir de competências para ensinar, pois educadores são intelectuais e 
devem saber fazer-bem.
 No final dessa década, as inflexões de Henry Giroux (1997) discutem 
a ideia de competência na sua realidade, porém com visibilidade na 
realidade brasileira a partir do argumento o professor como intelectual e 
agente transformador da sociedade da qual faz parte.
 Na década de 2000, diversos pesquisadores se organizaram em co-
letâneas escritas em muitas mãos, engajados em busca de soluções aos 
problemas educacionais. Apresentamos suas contribuições acerca do 
tema33. A coletânea Formação de professores, coordenada por Raquel 
Serbino (1998) discute a relação escola, sociedade, alfabetização, currí-
culo, pedagogia da qualidade, relação oralidade versus escrita, propos-
tas e experiências educacionais na rede pública e política educacional.
 Antônio Joaquim Severino (2003), pesquisador há mais de três dé-
cadas, estabelece interlocução com estudiosos do campo educacional 
para argumentar sobre a importância da formação docente, a qual re-
quer preparação técnica, formação ética e política. Severino chama a 
atenção da fragilidade dos cursos de formação de professores.
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 Em 2008 e 2009, Pedro Demo advoga que o professor necessita de 
qualificação para a compreensão da realidade social e preparo no to-
cante ao objeto de sua disciplina para o trabalho com o aluno. A for-
mação inicial docente qualificada habilitará o profissional para pensar a 
profissão, o mundo e a realidade social. A partir desse arcabouço, para 
Demo, o profissional concretizará uma ação docente competente.
 Célia Linhares e Maria Cristina Leal (2002) problematizam contradi-
ções transmitidas pelas heranças de formação de professores do passado 
e a realidade atual sobre essa formação. Em outra coletânea, intitulada 
O legado educacional do século XX no Brasil (2006), os autores realizam 
um balanço histórico voltado para o processo de democratização da 
escola pública e a feminilização do magistério, apresentando avanços e 
recuos que demarcam a trajetória “recente” da educação escolar brasi-
leira.
 Outros problemas são debatidos por meio do tema formação de 
professores na produção atual. O referido tema se atualiza por meio da 
literatura contemporânea, ancorado nas perspectivas histórica, polí-
tica, culturais e educacionais, não diferentemente dos problemas que 
guardam alguma relação com o passado – ainda que resguardadas as 
mudanças contextuais, como a desmotivação e precarização das con-
dições do trabalho docente (PAZ; LEITE, 2013), notadamente quando o 
sistema escolar transforma-se em mercado (VENCO; RIGOLON, 2014), já 
debatidas nos anos oitenta, condizentes com a realidade daquela dé-
cada. Outros desafios correntes dizem respeito à fragilização dos cursos 
de licenciatura e à ausência de experiência para o trato com os desafios 
reais e não ideais que formam profissionais inseguros para lidar com o uni-
verso de sala de aula.
 A formação oferecida nos cursos de licenciatura, as experiências ad-
quiridas nos primeiros anos de docência e a formação continuada (COR-
RÊA; SCHNETZLER, 2011) não parecem suficientes para o conhecimento 
aprofundado do que, como ensinar e a quem ensinar (CAIMI, 2013), ou 
seja, formação do professor para a atuação com aluno real e não ideal 
e com a competência e a qualificação condizentes a esse lugar profissio-
nal.
 Desafios como frustações, solidão pedagógica e adoecimento (AN-
DRADE; CARDOSO, 2012) da profissão ao longo da carreira estão hoje em 
evidência. Estudos especialmente voltados para a formação de ensino 
superior e dilemas presentes nas carreiras profissionais constatam as difi-
culdades vividas na profissão (SIMON et al., 2013). A despeito da atrati-
vidade da carreira, há também índices elevados de desistência – tanto 
por alunos das licenciaturas, como por profissionais em exercício (SOUTO; 
PAIVA, 2013). Outros temas no cenário contemporâneo estão relaciona-
dos ao aumento do número de aulas, à exigência excessiva de proposi-
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ções de projetos de pesquisa, de extensão e captação de recursos e, por 
conseguinte, o aumento da produção intelectual (PADILHA, 2009), que 
emergem como outras preocupações na atualidade.
 Diante de tantos impasses, dilemas e tensões, constatamos, a des-
peito de todos os limites impostos à formação de professores, que existem 
avanços significativos no campo educacional, tanto para a formação ini-
cial, como na continuada – empreendidos por estudiosos consolidados, 
como também por pesquisadores da atualidade. Porém, vale ressalvar o 
quão devedores somos em relação à geração de pesquisadores que se 
ocupou (e ocupa) no cenário educacional brasileiro – com epistemolo-
gias diversas. Muitos desses pesquisadores e pesquisadoras contribuíram 
(e contribuem) na formação de professores há mais de três décadas. Pe-
dimos licença para destacar alguns nomes: Moacir Gadotti, Antônio Joa-
quim Severino, Pedro Demo, Dermeval Saviani, José Carlos Libâneo, Guio-
mar Namo de Mello, Terezinha Azerêdo Rios, Miguel Arroyo, José Willington 
Germano e Maria Eliete Santiago, conforme o quadro a seguir:

QUADRO 5 – Autores em atuação no campo educacional 
no Brasil há mais de 30 anos

Autor(a) Obra Ano

P
R
O
D
U
Ç
Ã
O 

A
T
U
A
L

Obra atual Ano
Moacir 
Gadotti Comunicação docente 1975 Por uma política nacional de educa-

ção popular de jovens e adultos 2014

Antônio 
Joaquim 
Severino

O mito da neutralidade científi-
ca, de Hilton Ferreira Japiassu 1976 Dimensão ética da investigação cien-

tífica 2014

Pedro Demo
Indicadores sociales como ele-
mento de analisis del desarrollo 
latinoameicano

1976 Aprendizagem como autoria 2015

Dermeval 
Saviani

Prefácio ao livro Educação e 
Estrutura Social 1977

Sistema Nacional de Educação e Plano 
Nacional de Educação: significado, 
controvérsias e perspectivas.

2014

José Carlos 
Libâneo Psicologia Educacional 1984

A integração entre o conhecimento dis-
ciplinar e o conhecimento pedagógico 
na formação de professores: a contri-
buição da teoria do ensino de Vasili 
Davidov. Didácticas Específicas

2014

Guiomar 
Namo de 
Mello

Educação escolar: paixão, 
pensamento e prática 1986 Núcleo de apoio à municipalização do 

ensino 2010

Terezinha 
Azerêdo Rios

O Trabalho Humano e os Valo-
res: Significado da Ética 1986 Ética e competência 2014

Miguel Arroyo Da escola carente à escola 
possível 1986 Imagens quebradas: trajetórias e tem-

pos de alunos e mestres 2012

José Willington 
Germano

Estudantes e política: 
estudo de um movimento 1989 A Pedagogia Pós-colonialista de Paulo 

Freire. Cadernos de Estudos Culturais34 2013

Maria Eliete 
Santiago

Escola pública de 1grau: da 
compreensão à intervenção 1990

Política, proposta e práticas curriculares 
municipais: campos de tensão entre 
o esvaziamento politico e resistência 
cultural35

2012

Fonte: quadro elaborado pelos autores, a partir da bibliografia examinada, 2015.
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 A expertise do domínio teórico e prático de um dado campo do 
conhecimento favorece a interlocução com novos objetos, novos agen-
tes, novas epistemologias para o revigoramento do tema e a compre-
ensão de novos problemas da contemporaneidade. Os dez estudiosos e 
estudiosas, destacados por nós, concretizam essa práxis e servem como 
inspiração para as novas gerações responsáveis pela produção do co-
nhecimento das próximas três décadas.
 Ressalvamos, portanto, a importância do cultivo e da ampliação 
das relações interpessoais entre os professores, no que tange à criação 
de uma rede de cooperação docente, a qual exigirá desse coletivo um 
investimento e um intercâmbio de ideias e expertises de campos e co-
nhecimentos, na intenção de escapar da armadilha epistemológica da 
fragmentação dos saberes e do isolamento na produção científica e, por 
conseguinte, do adoecimento físico e psíquico da profissão, afinal, “pro-
fessores não fazem carreira solo”36.
 Assim, para abordarmos o tema formação de professores – na teo-
ria e na prática – há necessidade de conhecer a literatura especializada 
sobre o tema nas últimas décadas, e seus principais autores e autoras. É 
um investimento intelectual que exige disposição para não subdimensio-
narmos aqueles e aquelas que, com seus trabalhos geminais, iniciaram 
grandes temas, debateram dilemas que até hoje permanecem atuais, a 
despeito das diferenças histórico-sociais.
 No entanto, sabemos que estamos longe de esgotar a discussão 
em torno deste tema, afinal e ao cabo, tratamos de agentes e contextos 
diversos e complexos. Aguardemos, então, as novas discussões, desafios 
e dilemas constitutivos do cenário educacional brasileiro e das dimensões 
que a ele se relacionam.

NOTAS
¹ LEGISLAÇÃO 5.692/71 de 11 ago. 1971 – alcançou equivalência formal, 
concurso secundário, o ensino técnico profissional foi erigido pela referida 
lei de 71 em opção escolar única em nível de segundo grau. A reforma 
de 71 constituiu uma ruptura entre os períodos anteriores da educação 
brasileira. A regulamentação da lei com ênfase especial aos pareceres 
números 47/72 e 76/75 do Conselho Federal de Educação.

² Para discussão sobre políticas educacionais e educação no Pará, ver, 
também: SILVA, 2014.

³ Notamos quatro pensadores influentes no pensamento educacional 
brasileiro no século XX, advindos da Europa e dos Estados Unidos. Entre 
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os primeiros, destacamos Célestin Freinet (1896-1966) e Ernesto Codignola 
(1885-1965) que fizeram coro à corrente da chamada Escola Nova, como 
seu colega norte-americano John Dewey (1859-1952). No entanto, o ita-
liano Codignola centrou-se principalmente na ideia de Educação Liberta-
dora. Pierre Bourdieu (1930-2002) exerceu grande alcance em ambientes 
pedagógicos nas décadas de 1970 e 1980. As teorias da reprodução a 
despeito das críticas sofridas pelo realce à visão pessimista sobre a escola 
sobreviveram e chegaram ao século XXI. Em relação ao norte-america-
no, John Dewey (1859-1952) inspirou o movimento escolanovista, liderado 
por Anísio Teixeira, no Brasil, ao colocar a atividade prática e a democra-
cia na interlocução com a educação. Para melhor esclarecimento acer-
ca dessas obras e influências, Cf. Freinet, 1975; Dias, 2012; Dewey, 1979. 
(com primeiras edições, no Brasil, desde a década de 1930); Bourdieu; 
Passeron, 2008. (ed. orig. 1970). 

4 Ainda que esse tema tenha sido objeto de discussão de modo ininter-
rupto no cenário brasileiro, em diferentes circunstâncias histórico-cultural 
e educacional. Para discussão atual sobre a temática, ver: Galúcio, 2014.

5 Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica.

6 Livro prefaciado por Dermeval Saviani, em cujo período publicou as se-
guintes obras: Escola e Democracia. 32. ed. Campinas: Autores Associa-
dos, 1999; A nova lei da educação (LDB): trajetória, limites e perspectivas. 
5. ed. Campinas: Autores Associados, 1999; Pedagogia Histórico-Crítica. 
6. ed. Campinas: Autores Associados, 1997; Educação: do senso comum 
à Consciência Filosófica. 12. ed. Campinas: Autores Associados, 1996; So-
bre a concepção de Politecnia. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 
1989.

7 Livro prefaciado por Carlos Roberto Jamil Cury, que na época apresenta-
va como produção: Ideologia e Educação Brasileira: Católicos e liberais. 
2. ed. São Paulo: Cortez/Autores Associados, 1984. (Coleção Educação 
Contemporânea); Evolução da educação superior no Brasil: a participa-
ção do setor público e da iniciativa privada. Educação e contradição: 
elementos teórico-metodológicos para uma teoria crítica do fenômeno 
educativo. 6. ed. São Paulo: Cortez e Associados, 1989.

8 Livro prefaciado por Zaia Brandão, cuja produção na época, destaca-
mos: Democratização de Ensino: meta ou mito? Rio de Janeiro: Francisco 
Alves, 1979; Evasão e Repetência no Brasil: a escola em questão. Rio de 
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Janeiro: Achiame, 1983; A Intelligentsia Educacional. Um percurso com 
Paschoal Lemme por entre as histórias e memórias da Escola Nova no 
Brasil. Bragança Paulista: IFAN-CDAPH/EDUSP, 1999.

9 O prefácio, a quarta capa e a orientação deste livro estiveram sob a 
responsabilidade da professora Guiomar Namo de Mello.

10 Este livro teve o prefácio de Paulo Freire, que no período entre as várias 
obras estavam Ideologia e educação: reflexões sobre a não neutralidade 
da educação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981; Sobre educação (Diálo-
gos), Vol. 1. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982 (Educação e comunicação, 
9).

11 Ressalvamos a inserção desta autora na década de 80 em função da 
pesquisa ter sido realizada na segunda metade dos anos de 1980 e publi-
cada no ano de 1990.

12 Antonio Gramsci influenciou alguns autores brasileiros, muitos dos quais 
explicitaram-no em seus trabalhos durante as décadas de 1980 e 1990, 
destacamos entre esses, Dermeval Saviani, sobretudo nas obras Educa-
ção: do senso comum à consciência filosófica, 1981 e Política e Educa-
ção no Brasil, em 1987.

13 A professora Ana Maria Saul propôs o paradigma da avaliação eman-
cipatória no final dos anos 1980; porém, a publicização ocorreu no início 
da década de 1990. O prefácio deste livro fora realizado pela professo-
ra Maria Amélia Azevedo, que naquele período tinha como produção 
científica crianças vitimizadas: A síndrome do pequeno poder. São Paulo: 
Iglú, 1989; Pré/Textos de Alfabetização Escolar: algumas Fronteiras do Co-
nhecimento. São Paulo: IPUSP, 1988; Pré/Textos de Alfabetização Escolar: 
as várias Práticas. São Paulo: IPUSP, 1987; Avaliação de Programas Edu-
cacionais: vicissitudes, controvérsias, desafios. São Paulo: Ed. Pedagógica 
Universitária, 1982.

14 (GIMENO,1998a; 1998b; 2002).

15 Cf. discussão temática em Libâneo, 2003.

16 Lei no 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes 
e Bases na Educação Nacional, apresenta avanços e recuos acerca de 
demandas represadas da sociedade civil tocantes à educação. 
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17 A quarta capa desta coletânea fora escrita por Carlos Roberto Jamil 
Cury.

18 Tese de Doutorado defendida em 2008.

19 No ano de 2003 foi alterada a Lei no 9.394 de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as Diretrizes e Bases na Educação Nacional, sancionan-
do a Lei 10.639/2003, de 9 de janeiro de 2003, a qual estabelece a obriga-
toriedade do ensino da cultura afro-brasileira e africana nos currículos es-
colares e, ao mesmo tempo, que institui o dia 20 de novembro como dia 
nacional da Consciência Negra; em 2008, há uma segunda alteração, 
que preconiza, além dos estudos da cultura afro-brasileira e africana, 
também a obrigatoriedade do ensino da Cultura indígena nos currículos 
da Educação Básica. Essas alterações são devedoras de ações efetivas 
por parte dos movimentos sociais, entre os quais o Movimento Negro.

20 Cf. especialmente sobre o crescimento de Grupos de Pesquisas no Bra-
sil.

21 As duas expressões coexistiram mediadas por divergências epistemoló-
gicas.

22 Os professores Dermeval Saviani et al., em coletânea intitulada O lega-
do Educacional do século XX no Brasil. 2. ed. São Paulo: Autores Associa-
dos, 2006, apresentam uma discussão circunstanciada sobre a temática.

23 Libâneo, 2010; Grinberg apresenta inflexão sobre os cursos de gradua-
ção em História, com a mesma indagação de José Carlos Libâneo, mas 
com perspectivas distintas, em GRINBERG, 2012.

24 Sobre reflexões acima em propostas de formação docente voltada à 
valorização da pluralidade cultural e à transformação do fracasso esco-
lar, ver: Canen, 2001; Canen; Xavier, 2011; Aranha, 2011.  

25 Entre essas políticas, salientamos PARFOR – 29 de janeiro de 2009, em 
atendimento ao artigo 11, inciso III do Decreto nº 6.755, cujo objetivo ver-
sa sobre a indução e fomento da oferta de educação superior, gratuita 
e de qualidade, para professores em exercício na rede pública de Edu-
cação Básica. <www.capes.gov.br>; PIBID, Incentivo à formação de do-
centes em nível superior para a Educação Básica; <www.capes.gov.br/
educacao-basica/capespibid/pibid>. Cf. análise sobre políticas docen-
tes, conferir em: Gatti; Barretto; André, 2011.
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26 Chamamos de redes de cooperação docente todas as ações atinen-
tes à carreira acadêmica. Assim, não se constitui uma estratégia políti-
ca, profissional e cognitiva que amenize os desafios que a carreira exige. 
Ao contrário, assumimos que se trata de repensar; redimensionar, fortale-
cer, consubstanciar as atividades no que tange ao trabalho docente, de 
modo a coletivizar ações que anteriormente eram executadas isolada-
mente. Neste momento, diante dos desafios da carreira, demandarão o 
estabelecimento de parcerias. Não se trata, portanto, de subdimensionar 
responsabilidades, mas, fortalecer laços profissionais – dentro e fora da 
instituição – e, por conseguinte, aspirar ao avigoramento do coletivo. 

27 Atentando evidentemente para os cuidados sobre anacronismos já 
alertados por Monteiro, 2005.

28 Os problemas apresentados por Ezequiel, no Brasil, nos anos 1980, são 
retomados por José Manuel Esteve Zaragoza (1999) sob ampliações epis-
temológicas diversas – mas, neste momento, com base na categoria do-
cente, mal-estar e condições de trabalho. No livro, Zaragoza argumenta 
que o sistema educacional tem sofrido uma crise que ultrapassa as fron-
teiras nacionais.

29 Este autor, que iniciou sua trajetória de produção do conhecimento nos 
anos de 1980, ainda hoje, após três décadas, tem seus livros adotados e 
debatidos em todos os centros de formação – assim como alguns de seus 
colegas mencionados neste artigo. José Carlos Libâneo (2011) discute 
os dilemas emergentes daquela realidade educacional, identifica novas 
exigências educacionais e propõe questões assertivas sobre a escola e 
aos professores dentro de um projeto emancipatório de educação. 

30 O tema Formação docente foi (e tem sido) discutido dentro e fora do 
Brasil, mas com ressonância na educação brasileira. Um exemplo do im-
pacto dessa discussão encontra-se na coletânea organizada por João 
Formosinho, quando relaciona a formação e a prática docente; a esco-
la, a profissionalidade e a formação contínua. Formosinho, 2009.

31 Ver: Motta, 2014.

32 Esse livro tem um impacto significativo na literatura especializada sobre 
a formação de professores que em 2011 se encontrava na vigésima edi-
ção.
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33 Philippe Perrenoud (2000) pontua práticas inovadoras e 10 competên-
cias emergentes para ensinar que deveriam orientar as formações de 
professores, especialmente aquelas relativas à pesquisa, e que se cons-
tituem em práticas reflexivas. Este autor foi muito debatido nos cursos de 
formação inicial e de pós-graduação no Brasil, especialmente no início 
da década de 2000. 

34 Artigo em parceria com Lima, J. G. S. A. de.
 
35 Artigo em parceria com Neto J. Batista 

36 Coelho, 2014.
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CAMARA, Sônia (Org.). Pesquisa(s) em História da Educação 
e da Infância: conexões entre ciência e história. Rio de Ja-
neiro: Quartet: Faperj, 2014.

As pesquisas voltadas para a história da educação an-
gariaram adeptos nos últimos anos, o que pode ser 
observado pelo aumento do número de trabalhos 

inscritos nos congressos da área. Do mesmo modo, existe 
uma diversidade temática que compõem o campo e reve-
la o quão complexa é a educação quando a tratamos por 
uma perspectiva histórica. Apesar da elaboração das pes-
quisas serem considerada por vezes um processo solitário, 
existe uma articulação entre os pesquisadores e um esforço 
de divulgação dos resultados. 
 Neste sentido o livro Pesquisa(s) em História da Educa-
ção e da Infância: conexões entre ciência e história, orga-
nizado pela Professora Doutora Sônia Camara (UERJ), repre-
senta o esforço do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em 
História da Educação e Infância da Universidade do Rio de 
Janeiro (NIPHEI-UERJ) em reunir os trabalhos de vários pesqui-
sadores de diversos lugares do Brasil que, de um modo ou 
de outro, contribuíram para o desenvolvimento do próprio 
grupo e das discussões do campo. Essa articulação entre os 
pesquisadores resultou numa vasta obra com trabalhos que 
apresentam uma diversidade espaço-temporal, abarcando 
desde o período colonial no Brasil, até os dias atuais, além 
de estudos de pesquisadores estrangeiros e brasileiros que 
analisam questões que remetem a uma circularidade que 
ultrapassam as fronteiras nacionais.
 Composta por 22 autores, a obra é dividida em cinco 
partes, contendo 20 capítulos e 566 páginas. A variedade 
dos trabalhos apresentados, reunidos em um único volume, 
permite um olhar sobre o que está sendo produzido por par-
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te do campo da história da educação, e principalmente, nos indica os 
caminhos metodológicos utilizados pelos pesquisadores, além de ser pos-
sível perceber as concepções de história que permeiam os trabalhos. 
 O conjunto amplo de autores e temas foi organizado por aproxima-
ções temáticas, por isso, o livro foi dividido em cinco partes, nesta ordem: 
(Primeira parte) A infância como questão: história, educação e ciência; 
(Segunda parte) As instituições, os projetos e a educação das infâncias; 
(Terceira parte) Magistério e formação de professores: reflexões em torno 
da “arte de ensinar”; (Quarta parte) Intelectuais, educação, cultura e ci-
ência; (Quinta parte) Os impressos e a circulação de ideias. 
 André Paulilo e Diana Vidal abrem a primeira parte do livro com o 
artigo A infância para a qual se escreve: disputas em torno de um gênero 
didático. Os autores discutem a necessidade colocada por educadores 
desde o século XIX sobre a necessidade de se produzir uma literatura es-
pecífica para a infância brasileira. Apresentam para isso, a análise do li-
vro Minha Terra minha gente, publicado em 1916, por Afrânio Peixoto. De-
bruçam-se sobre os detalhes da publicação, desde uma análise material 
da capa, imagens, etc. e apresentam as articulações e sociabilidade do 
próprio Afrânio Peixoto, para pensar a circulação do impresso.  Com isso, 
temos a possibilidade de perceber o debate ocorrido em outros tempos 
em torno de uma obra didática que em certa medida contribuiu para a 
composição de uma visão sobre a história.
 Em Novas abordagens teóricas acerca da construção cultural da 
infância, Maria Luiza Cardoso, faz um levantamento rápido sobre as con-
cepções de infância e elege o XIX como sendo o início de uma con-
cepção que passa a considerar o conceito “criança”, próximo do que 
entendemos hoje. A autora traz discussões e apontamentos sociológicos 
e históricos sobre o conceito de infância e família e lista várias mudanças 
ocorridas ao longo dos anos nessas concepções. 
 O texto de Sonia Camara, A arte de educar e prevenir crianças: 
as conferencias de Higiene Infantil do Instituto de Proteção e Assistência 
à infância do Rio de Janeiro (1901-1907), trata das políticas para prote-
ção à infância a partir das conferências proferidas pelo Médico Arthur 
Moncorvo Filho. O estudo utiliza a discussão sobre higienismo, entendido 
como integrante de um modelo de racionalização do cuidado com a 
criança, no sentido de consolidação de um projeto de modernização da 
cidade do Rio de Janeiro, apresentando uma diversidade documental 
para o tratamento da questão.
 Seguindo com a discussão sobre higienismo, Nailda Bonato, em A in-
fância (des)protegida na voz de um higienista: o papel das visitadoras so-
ciais (1922-1931), apresenta a importância do surgimento das enfermeiras 
visitadoras para a elaboração de um projeto civilizatório e modernizador 
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na cidade do Rio de Janeiro. A autora analisa o surgimento dos cursos de 
formação de enfermeiras no Brasil e o papel das mulheres nesse proces-
so. 
 A segunda parte do livro As instituições, os projetos e a educação 
das infâncias inicia-se com o artigo As células do vício e a instrução com-
pulsória em Minas Gerais (1835-1915). Cintia Almeida e José Gondra ana-
lisam os debates em torno da implementação da obrigatoriedade do 
ensino em Minas Gerais, a partir dos relatórios dos presidentes da provín-
cia, dos discursos de intelectuais na imprensa mineira, entre outras fontes, 
demostrando as disputas sobre a implementação da instrução compul-
sória, que representava um projeto, entendido pelos autores, como disci-
plinador e civilizador.
 A escola republicana e seus dispositivos de controle: a instituição de 
prêmios escolares no estado de São Paulo (1890-1920) é o título do artigo 
apresentado por Maria Aparecida da Silva Cabral que tem como objeto 
o “Gymnasio” da capital no estado de São Paulo. A autora apresenta 
uma descrição bastante precisa do funcionamento do “gymnasio”, des-
taca o papel dos professores etc. Apesar de o texto demonstrar em al-
guns momentos um discurso da República como “inauguradora” de um 
modelo escolar, é perceptível a relevância da temática sobre o ensino 
secundário no Brasil, pois sabemos que essa temática precisa ser mais ex-
plorada, se compararmos com as pesquisas sobre o ensino primário.
 O texto de José Carlos Bonfim se propõe a discutir a Criação e ins-
talação do primeiro campo de jogos no Distrito Federal (1938). O autor 
apresenta uma documentação interessante, mas apesar de anunciar 
vários objetivos no início, se restringe a descrição de relatórios e apresen-
tação das fontes produzidas durante a implementação do “campo de 
jogos” e a remodelação da Escola Rosa da Fonseca. 
 A análise institucional de um grupo escolar é proposta por Milena 
Silva. Em Educar, disciplinar e instruir: a função social do Grupo Escolar Do-
mício da Gama na cidade de Maricá nos anos 1950, a autora localiza a 
“fundação” dos grupos escolares como um projeto republicano, listando 
os preceitos consagrados em relação aos grupos escolares, como uma 
escola racionalizada etc. No entanto, demonstra a partir de imagens e 
uma rica documentação, a constituição do grupo juntamente com a 
noção de progresso da própria cidade. É preciso ressaltar a relevância 
de pesquisas sobre história regional, a exemplo desse estudo sobre uma 
cidade do estado do Rio de Janeiro. 
 Monica Farias traz um retrospecto da educação profissional no Brasil. 
Intitulado Aprendizes do ofício: o contexto histórico em que se constitui a 
desarticulação entre o conhecimento e as práticas sociais na educação 
profissional no Brasil, o artigo se propõe a descrever um longo período 
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histórico sobre a educação profissional, apresentando principalmente, a 
legislação produzida para essa modalidade de ensino. As várias nomen-
claturas demonstradas ao longo do tempo (desde a chegada da família 
real em 1808): aprendizes do ofício, ensino industrial, educação profissio-
nal; não são problematizadas no trabalho. 
 O artigo de Célia Linhares e Ruth Ramiro parece destoar um pouco 
da temática do livro, o que nos faz pensar no modo que se dá a consti-
tuição de um campo de pesquisa. Afinal, o que seria considerado História 
da Educação? Esse estranhamento não torna menos relevante o texto 
Projeto político-pedagógico: diálogos que potencializam movimentos de 
expansão da escola, porém, percebe-se uma ausência de uma contex-
tualização da escola analisada, assim como um recorte temporal que 
não fica definido no trabalho. As autoras tratam do modo como é cons-
truído o projeto político pedagógico de algumas escolas em São Gonça-
lo, analisando as narrativas/memórias produzidas pelos envolvidos, estan-
do elas mesmas, inseridas nesse processo. 
 A terceira parte do livro que trata sobre o magistério e a formação 
de professores, inicia-se com um texto de Ana Waleska Mendonça, que 
se propõe a demonstrar os “achados de pesquisa” sobre os impactos da 
reforma pombalina no Brasil e Portugal. A reforma pombalina dos estudos 
menores na gênese do magistério público secundário em Portugal e no 
Brasil discute sobre a importância dessa reforma, principalmente pelos 
efeitos gerados no modo como a própria profissão docente foi se consti-
tuindo historicamente e aponta, ao demonstrar os achados, para várias 
possibilidades de pesquisa. 
 Em seguida, Joaquim Pintassilgo apresenta uma revisão da literatu-
ra, ou estado da arte, sobre o papel e as representações acerca da pro-
fissão docente. Os professores: entre a ciência da educação e a arte de 
ensinar (reflexões entre o passado e o presente) apresenta, além de teóri-
cos que discutem a questões relacionadas a profissão, manuais pedagó-
gicos de diferentes épocas e países. O texto ainda traz discussões sobre 
algumas questões relacionadas a profissão docente: tradição, vocação, 
moral, artesão, prática e paixão, segundo o autor, pontos que constituem 
a própria formação histórica do professor na “arte de ensinar”. 
 Em A Escola Nova e a formação docente na Página de Educação 
do “Diário de Notícias” nas crônicas de Cecília Meireles, Jodar de Castro 
Roberto apresenta e contextualiza o jornal Diário de Notícias, demonstra 
a articulação de Cecília Meireles entre os educadores envolvidos com o 
Manifesto pela Educação Nova de 1932, e analisa as discussões propos-
tas por ela na Página de Educação do impresso. 
 Delgado de Carvalho: livros didáticos e práticas instituintes no ensi-
no de história e ciências sociais dá início a quarta parte do livro, que tra-
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ta sobre intelectuais, educação, cultura e ciência. Neste capítulo Arlette 
Gasparello discute aproximações da proposta metodológica de Delga-
do de Carvalho para a história e ciências sociais com a perspectiva dos 
historiadores franceses Langlois e Seignobos. Utilizando-se do conceito de 
professor/autor, Gasparello apresenta uma análise comparativa de vá-
rias obras dos autores citados, assim como suas trajetórias, o que demons-
tra a circularidade de ideias no ensino de história e ciência sociais. 
 Além de intelectuais consagrados pela historigrafia, o livro em ques-
tão apresenta estudos sobre sujeitos que também foram importantes no 
debate educacional. Este é o caso de Maria Cristina Ferreira dos Santos 
que apresenta o capítulo Candido de Mello Leitão Júnior e o ensino se-
cundário: ideias e contribuições de um homem da ciência e da educa-
ção nos anos 1920-1930. A autora traça a trajetória desse intelectual e 
faz a análise das suas ideias principalmente a partir das suas teses apre-
sentadas nos congressos da Associação Brasileira de Educação, que dis-
corriam, principalmente, sobre a formação de professores para o ensino 
secundário. 
 Em A invenção do Museu Social Republicano nas experiências da 
geração de Edgard Roquete Pinto e Afonso E. Taunay (1905-1945), Jorge 
Antônio Rangel problematiza a constituição dos museus sociais republi-
canos a partir da trajetória desses dois intelectuais, ao mesmo tempo que 
propõe-se a discutir a importância dos museus para a educação, enten-
didos como também incorporados a um projeto de modernização e civi-
lização da sociedade brasileira. 
 Logo a seguir, continuando com a discussão sobre os museus, en-
contra-se a contribuição de Sabrina de Oliveira. O artigo intitulado A de-
finição pedagógica de “extensão cultural” da Seção Educativa do Mu-
seu Nacional na gestão do educador escolanovista Paschoal Lemme 
(1943-1946), analisa a concepção do termo “extensão cultural” presente 
nos discursos dos educadores da chamada escola nova, a exemplo de 
Paschoal Lemme. Analisaram-se as propostas do intelectual às ações da 
Seção de Extensão Cultural do Museu Nacional, do qual o educador foi 
funcionário. 
 Fechando a parte sobre intelectuais, a professora Libânia Nacif Xa-
vier, analisa a participação de Darcy Ribeiro na criação de instituições, 
bem como na implantação de políticas no âmbito da educação e da cul-
tura. Darcy Ribeiro e sua contribuição para a democratização da educa-
ção e da cultura brasileiras aponta para a dificuldade de discorrer sobre 
um intelectual consagrado em diferentes campos, além da educação, 
ao mesmo tempo, bastante complexo e estudado. A autora detalha os 
procedimentos de análise, privilegiando analisar a trajetória por períodos 
bem definidos, onde Darcy ocupou cargos que marcaram sua atuação. 
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 A quinta e última parte do livro trata sobre impressos e a circulação 
de ideias. Coube a Marcia Cabral da Silva inaugurar esta parte com o 
texto De como educar meninas e moças pela leitura de romances em 
coleções (1930-1960). A autora apresenta uma análise de uma coleção 
voltada para meninas e moças sobre a luz da história cultural e da leitura.  
Apresenta bem as edições, a produção das obras, buscando entender o 
sentido de cada detalhe, desde o formato da capa, os títulos etc. 
 Encerrando o livro e a última parte temos o trabalho de José Mar-
cos de Assis Couto Júnior, que discorre sobre As escolas católicas e seus 
periódicos: aproximações e distanciamentos entre a “Revista Brasileira de 
Pedagogia” e “A Ordem” na década de 1930. O autor apresenta o his-
tórico da igreja católica no Brasil antes de iniciar a análise dos periódicos. 
Sua relação é interessante por trazer os preceitos católicos presentes nos 
impressos, ao mesmo tempo em que visa entender as especificidades de 
cada periódico em relação a diferentes temáticas.
 Os autores que compõem o livro Pesquisa(s) em História da Educa-
ção e da Infância apresentam procedimentos metodológicos e recor-
tes temáticos que trazem contribuições importantes para o campo da 
História da Educação. Do mesmo modo, a heterogeneidade apresen-
tada pela obra ajuda a refletirmos sobre nossas próprias pesquisas, além 
do quadro teórico trazido pelos autores ser composto de uma variedade 
que reflete a diversidade da formação dos autores do livro, o que carac-
teriza muitos olhares e possibilidades sobre os objetos analisados. É claro 
que toda pesquisa possui suas limitações e lacunas, que podem e devem 
ser preenchidas por outros pesquisadores. É importante apreendermos, 
a partir das metodologias e fontes utilizadas, as concepções de História 
apresentadas e os caminhos apontados pelos trabalhos que compõem o 
livro. 
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Outros tempos, outras escolas reúne dezenove artigos 
que problematizam o enraizamento de questões que 
reverberam até hoje no sistema educacional, funcio-

nando muitas vezes como entraves para uma reestruturação 
da educação no Brasil. Contemplando as diferentes manei-
ras de compreender a educação no Brasil imperial e republi-
cano, esta coletânea traz um considerável levantamento de 
fontes e propostas de leitura e releitura desse material. 
 Uma das características do século XIX e de sua vertente 
modernizadora e civilizadora no Brasil é o início do processo 
de institucionalização da educação. Permeado por críticas 
e resistências, este processo foi importante para afirmar as 
ações políticas e a figura do monarca. Refletir sobre a esco-
larização sugere pensar os espaços e os sujeitos que estão 
interagindo nesse espaço. A política educacional do império 
criou espaços de educação distintos: Os palácios escolares 
e as escolas para os desvalidos.
 Não foi uma tarefa fácil proporcionar espaços de 
aprendizagem capazes de garantir a passagem de uma 
educação doméstica para a educação primária ministrada 
em espaço público estruturado pelo Estado.  Não agradava 
as elites a interferência do Estado na educação de seus fi-
lhos.   Nesse cenário a disputa entre o público e privado ficou 
evidente. As escolas-palácio além de expressarem o novo 
projeto de cidade e perpetuarem a grandeza do Imperador 
das ciências tinham como objetivo ser o espaço de educa-
ção das elites. 
 Ao mesmo tempo, a política educacional imperial não 
poderia negligenciar as crianças denominadas desvalidas 
(órfãos e crianças cujos pais não poderiam arcar com os 
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custos da educação dos seus filhos). Nesse sentido a educação foi com-
preendida como uma prática assistencialista para a formação de profis-
sionais concretizada inicialmente pelo Asilo de Meninos Desvalidos funda-
do em 1875.
 Além do Asilo de Meninos, outros prédios também tiveram a função 
de abrigar as crianças desvalidas como a Casa de São José, que se desti-
nava a acolher as crianças capazes de aprender a ler e a escrever e com 
habilidades manuais desenvolvidas. E outros dois asilos e o de São Bento 
e o Barão de Mesquita abrigavam os adultos e as crianças alienadas, ou 
seja, que tinham dificuldade de se adequar à proposta de escola desti-
nada a eles.
 Os asilos-escola eram internatos que tinham como objetivo regular o 
espaço público, civilizar, higienizar, moralizar e profissionalizar as crianças, 
inseri-las no mundo do trabalho, segregar e classificar de maneira arbitrá-
ria os capazes e incapazes de produzir e se adequar ao projeto político 
que estava sendo colocado. Tal perspectiva deixava claro o conceito de 
infância para um grupo específico, a criança era considerada um adulto 
em miniatura, principalmente as mais pobres. O Asilo e a Casa de São 
Jose atuaram de forma conjunta a partir do período republicano, onde a 
relação entre assistência e criança desvalida se tornou constante e per-
manente.
 As escolas monumento e os asilos marcaram o início da instituciona-
lização da educação do Brasil no período imperial, pautada em visões di-
ferentes de educação para classes sociais diferentes. Corroborando com 
a conclusão de Daniel Lemos “a educação escolar deve ser entendida 
como um ato intencional, político, pensado a serviço de um projeto” nes-
te caso um projeto político de afirmação da figura do monarca e um pro-
jeto de cidade civilizada, onde a escola seria um dos alicerces principais. 
Esse é o embrião e a essência da escola pública no nosso país.
 Outro componente importante para compreender o processo de 
escolarização primária no Brasil é a atuação dos professores na escola e 
na profissionalização da classe. O magistério primário era heterogêneo 
submetido a um estatuto ambíguo, escolas precárias e com pouco re-
conhecimento financeiro. Esse quadro proporcionou debates, que estru-
turaram o significado da profissão e estimularam a organização coletiva 
dos professores, promovendo a criação das primeiras associações que 
estabeleceram um diálogo com a sociedade sobre a realidade da edu-
cação pública.
 O Projeto de educação brasileira do Império, implementado prin-
cipalmente pelas escolas do Imperador, não foi um plano nacional, mas 
uma iniciativa pontual e restrita, que não tinha como objetivo atender a 
todos. A proposta de escolarização da republica na década de 20 e de 
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30 surge como uma proposta de construção da nação, escola como es-
paço de formação do cidadão. Nessa perspectiva, mais uma vez, escola 
e o projeto de cidade se confundem, a educação é considerada fator 
fundamental na modernização. 
 A reforma republicana da educação se configurou em uma regula-
mentação educativa onde o Estado exerceu o papel de controle tentan-
do fazer do espaço escolar e de seus sujeitos um mecanismo a serviço da 
sua ideologia. Nesse sentido, tem-se a mobilização para a elaboração 
de uma política nacional de educação, palco de disputas de diferentes 
concepções políticas. 
 A reforma educacional compreendia a reforma na formação do 
professor e a troca dos nomes de antigas instituições para demarcar seu 
novo papel na República, que tinha na educação um dos pilares de sua 
consolidação. A antiga Escola Normal foi transformada em Instituto de 
Educação e concretizou a proposta de separação do curso secundário e 
do curso profissional em nível superior que acarretou uma dualidade que 
prejudica a transformação dos espaços de aprendizagem até os dias 
atuais.
 A regulamentação da educação e da formação de professores 
não impediu, e não impede que a escola crie uma cultura pedagógi-
ca específica, resultado das relações sociais construídas historicamente 
dentro e fora desse espaço destinado para o ato de ensinar e aprender. 
O ambiente escolar produz, valores, memórias e saberes, para além da 
escola é composto por várias facetas, perceptíveis nos discursos das pes-
soas, na aparência e denominação dos prédios escolares, nos currículos 
e atividades. Pensar a educação e o papel da escola é, sobretudo, com-
preender as relações entre os sujeitos que a atuam nesse espaço e as 
representações que circulam no imaginário escolar ao longo do tempo.
 Compreender as relações e representações presentes no espaço 
escolar é resgatar memórias, o que se torna um obstáculo diante da pou-
ca preservação da memória dos sujeitos que atuaram na nossa escolari-
zação. Dos 19 artigos que compõem o livro 5 são dedicados para refletir 
a memória e a escola. 
 As memórias de Genolino Amado presentes no livro “O reino per-
dido: histórias de um professor de história”, os registros do Livro de cor-
respondência da diretora Orminda Marques, depoimentos de alunos do 
Colégio estadual João Alfredo são pontos de partida para compreender 
o funcionamento das escolas, as relações estabelecidas entre as pessoas 
e principalmente e as percepções e representações de cada um sobre 
a instituição que trabalharam ou estudaram a partir de diferentes pontos 
de vista. 
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 Um dos obstáculos para a preservação da memória escolar é a 
ideia de que esse seria o papel do museu, ou que a escola deveria reser-
var um espaço e condições específicas para guardar a documentação. 
Os centros de memória e museus escolares são importantes, mas não são 
as únicas opções de guardar e preservar a memória escolar e na maioria 
das vezes também não são de fácil acesso.
 O capítulo de autoria de Marcelo Gomes da Silva e Robson Simões 
indica que nos dias atuais as redes sociais são espaços de preservação 
de memória escolar são “escritas digitais”, depoimentos registrados nas 
comunidades virtuais.
 Esses mesmos autores ressaltam que a escola pode preservar a me-
mória a partir da produção de material didático. Uma proposta que clas-
sifico como uma preservação em movimento, onde após todo o processo 
de pesquisa, realizado pelos alunos, o resultado seria disponibilizado em 
mídias de fácil acesso a todos, podendo ser utilizado como instrumento 
no processo de ensino e aprendizagem.  Seria um objeto de reflexão e 
questionamentos, disponível para leitura e releituras.
 Todo o material acadêmico sobre educação deve ter como obje-
tivo a reflexão e a transformação do espaço escolar. Nessa perspectiva, 
“Outros tempos, outras escolas” procura evidenciar a historicidade da es-
cola pública no Rio de Janeiro.  Mesmo com as constantes mudanças de 
governo, nossas escolas não abandonaram a perspectiva civilizadora, hi-
gienista, segregadora, assistencialista e profissionalizante típica dos sécu-
los XIX e XX. Nossos prédios escolares e nomes das escolas ainda refletem 
projetos específicos de cidade, orquestrados por vários governantes que 
se recusam a mudar a educação na sua estrutura.
 E nossos docentes? Uma categoria que se organizou e definiu sua 
atuação concomitantemente ao processo de institucionalização da edu-
cação, em meio à formação dos Institutos de educação, dificuldades 
financeiras e as precárias condições trabalho. A formação docente assu-
miu caráter segregador, principalmente a partir do período republicano 
e preparou o professor para concretizar os projetos políticos vigentes. 
 Será que nos distanciamos disso nos dias atuais? Mesmo com to-
das as políticas públicas educacionais, as escolas públicas são os terrenos 
mais férteis para se produzir conhecimento, são laicas e para todos, mas, 
infelizmente o corpo docente engessado se submete e corrobora com 
uma visão tacanha de educação.
 Os artigos finais do livro levantam propostas e expõem experiências 
que formam, juntamente com outras iniciativas, a base da transforma-
ção estrutural das nossas escolas. Essas propostas e experiências giram 
em torno da questão da memória e das representações que brotam no 
ambiente escolar e se amplificam para além desse espaço. 
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 De fato, não existe um único espaço para educar, como também 
não existe uma única forma de preservar e guardar as memórias. Pre-
cisamos repensar os espaços de aprendizagem unidos com os espaços 
de produção de memória, inventar e reinventar conceitos, como ferra-
mentas para preservar culturas, construir identidade, preencher lacunas 
propositalmente apagadas e construir um olhar sobre outro com respeito 
e dignidade.
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