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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

O X COPEHE (Congresso de pesquisa e ensino de história da educação em 

Minas Gerais) foi realizado entre os dias 06 a 08 de maio de 2019, na cidade de 

Diamantina (MG), organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas Socio Históricas em 

Educação dos Vales (GEPSHE-Vales) da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). O Comitê organizador foi composto por membros 

locais e de outras instituições mineiras. A intenção foi de promover uma oportunidade 

de troca de informações e fomento de pesquisas, dando prosseguimento aos eventos 

anteriores e contribuindo para o fortalecimento das pesquisas na área de história da 

educação em Minas Gerais. 

Com o subtítulo Minas no passado e no presente: percursos da história da 

educação, buscamos o levantamento e o diálogo com questões que afetam e contribuem 

diretamente as pesquisas no campo da História da Educação em Minas Gerais. Assim, 

assuntos como a educação escolar e não escolar, as temporalidades históricas, a 

constituição e a historicidade da disciplina História da Educação e as suas perspectivas 

na atualidade são algumas das temáticas que irão servir como eixos condutores para a 

constituição do evento. 

Com a proposição deste Congresso propiciamos momentos de reunião e 

intercâmbio entre pesquisadores, com o estreitamento do diálogo que envolve as 

pesquisas do campo da História da Educação em Minas Gerais. Com esse espírito, o X 

COPEHE deu sequência às iniciativas anteriores: o I COPEHE foi realizado em 2001, 

nas dependências da FUMEC (Belo Horizonte, MG), como uma iniciativa de um grupo 

de pesquisadores com a intencionalidade de agregar e fortalecer as pesquisas no campo 

da história da educação em Minas Gerais; o II COPEHE foi realizado em 2003 pela 

Universidade Federal de Uberlândia; o III COPEHE aconteceu em 2005 e foi 

organizado pela Universidade Federal de São João del Rei;  o IV COPEHE foi sediado 

na Universidade Federal de Juiz de Fora (2007); no ano de 2009; a UNIMONTES 

(Montes Claros) recebeu o V COPEHE;  a Universidade Federal de Viçosa propôs um 

balanço dos eventos anteriores ao organizar o VI COPEHE (2011), momento em que a 

proposta comemorava 10 anos da sua primeira edição; o VII COPEHE foi organizado 

pela Universidade Federal de Ouro Preto (2013); a proposta seguinte foi capitaneada 



pela Universidade Federal de Minas Gerais (2015); a penúltima edição retornou e foi 

organizada pela Universidade Federal de Uberlândia (2017) e finalmente realizamos o 

evento na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (2019).  

A regularidade na realização dos eventos acima citados, organizados por 

pesquisadores renomados do campo da História da Educação em suas respectivas 

instituições de ensino e com o apoio dos demais pesquisadores de outras instituições 

tem originado o fortalecimento, a  ampliação e o diálogo entre as diversas 

pesquisas  acadêmicas da área. Tal fato acarreta a circulação e troca de conhecimentos 

para além dos eventos, uma vez que estes proporcionam diversas publicações com os 

resultados de pesquisas na forma de artigos em anais, livros e artigos em periódicos 

científicos. Propomos que estes Anais contribuam para a circulação de conhecimento o 

desenvolvimento e o fortalecimento do diálogo com as investigações aqui apresentadas. 

Desejamos ainda que sirva de incentivo para novos projetos de investigação e contribua 

para o fortalecimento do conhecimento histórico acerca da educação em Minas Gerais. 

 

A Comissão Organizadora 
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O DEBATE PÚBLICO SOBRE EDUCAÇÃO NA PROVÍNCIA DE MINAS: 

DISCURSO E REPRESENTAÇÃO NAS FALAS OFICIAIS  

 

Danilo Araújo Moreira- UFOP 

 

Resumo: O final do século XIX foi marcado por um esforço de reorganização do 

serviço de instrução pública em Minas Gerais. Especialmente durante as décadas de 1870 e 

1880, a estrutura até então existente na província se ampliou. Antigas instituições de ensino 

foram restauradas e outras foram fundadas. Cargos e mecanismos de administração foram 

aperfeiçoados. No decorrer desse processo, o tema da instrução figurou em uma profusão de 

debates em múltiplos espaços: nas instâncias institucionais, nas falas oficiais, na imprensa, na 

esfera pública. Ao mesmo tempo, em distritos, freguesias, vilas e cidades da província, o 

processo de construção do sistema de instrução pública mobilizou sujeitos e grupos que 

desenvolveram, cada qual à sua maneira, formas diversas de interação com a ação estatal. 

Diante desse cenário, o objetivo do presente texto é discutir o modo pelo qual a instrução 

pública foi abordada nos discursos dos agentes políticos envolvidos na administração da 

província de Minas Gerais, entre 1870 e 1889. Essa discussão está ligada à pesquisa que 

vimos desenvolvendo atualmente, cujo interesse principal é investigar o debate público sobre 

a instrução em Minas, visando compreender o envolvimento da população com as políticas 

educacionais na província. Nas páginas que se seguem, nos debruçamos sobre o discurso 

oficial da província, buscando enfatizar a sua utilização como instrumento de poder e as 

representações construídas e difundidas a partir do mesmo. O material documental que 

sustenta a análise é composto por um conjunto de relatórios oficiais redigidos pelos titulares 

do poder provincial ao longo do período estudado. 

Palavras-chave: Debate público; instrução pública; discurso político. 

No decorrer do século XIX, nas Minas e no restante do Império, a educação do povo 

ocupou as mentes dos homens envolvidos na administração do Estado. Conselheiros, 

ministros, senadores, deputados e presidentes de província espalhados pelo território do Brasil 

se detiveram sobre o assunto ao longo de décadas. O tema da instrução pública figurou em 

relatórios de governo e discursos proferidos diante de assembleias e câmaras, bem como em 

análises, denúncias e discussões impressas nos jornais da época. Tratava-se de uma questão 

de política. 

No período que aqui nos ocupa, as décadas de 1870 e 1880, a instrução pública em 

Minas se ampliou. Em especial no que diz respeito à abertura de escolas primárias, este 

recorte foi marcado por um aumento considerável da estrutura de ensino público da província 

e por uma relativa estabilização dos mecanismos administrativos que organizavam o setor. Ao 

mesmo passo, permaneceu aquecido o debate político acerca da educação dos mineiros. 

No presente trabalho, buscamos analisar as representações forjadas e difundidas a 

partir da esfera institucional em Minas Gerais. Nosso objetivo, em última instância, é discutir 
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as nuances do discurso construído pelas autoridades mineiras à respeito da instrução pública, 

e apontar para sua interligação com práticas políticas específicas. Para a realização desse 

intento, nos concentramos na análise dos relatórios e falas redigidos pelos presidentes da 

província e pelos inspetores gerais da instrução pública, ao longo das últimas duas décadas do 

Império. 

A instrução pública e os debates e conflitos em torno da sua organização são 

discutidos neste trabalho levando-se em consideração as relações entre a área de História da 

Educação e a abordagem da História Política (VEIGA, 2003). Ao compreendermos a 

educação como um objeto da História e, neste caso específico, um objeto também político, 

entendemos que é necessário conferir destaque à dimensão dos discursos e das linguagens 

políticas. Com Pocock (2006), entendemos por discurso  

[...] uma estrutura complexa que abrange um vocabulário, uma gramática, 

uma retórica e um conjunto de usos, pressupostos e implicações, que existem 

juntos no tempo e são empregáveis por uma comunidade semi-específica de 

usuários de linguagem para propósitos políticos que permite, e por vezes se 

prolonga até, a articulação de uma visão de mundo ou de uma ideologia. 

(POCOCK, 2006, p.84) 

 

A centralidade do discurso na ação política nos é demonstrada por Pierre Bourdieu 

(1989). De acordo com o autor, a luta política é também a luta pelo “poder simbólico”. Assim, 

essa é uma disputa pelo poder de “fazer ver e fazer crer, de predizer e de prescrever, de dar a 

conhecer e de fazer reconhecer [...]” (BOURDIEU, 1989, p.174). 

Conforme Bourdieu (1989), nas disputas internas ao campo político, se sobressaem os 

sujeitos ou grupos que conseguem arregimentar uma maior quantidade de força no plano 

externo. Essa operação se faz por meio da mobilização de palavras de ordem e ideias-força 

que ligam os agentes políticos ao grupo que os sustenta. Assim, conclui Bourdieu (1989), os 

discursos produzidos no interior do campo político têm sua força mensurada mais pela sua 

capacidade de mobilização de apoio externo do que pelas suas próprias características. Em 

outras palavras, a força de um discurso político reside no seu reconhecimento pelo grupo de 

poder cujos interesses ele representa. 

Ainda segundo Pierre Bourdieu (1989), na disputa pelo poder simbólico, os atores 

políticos lutam também pelo “monopólio do direito de falar e de agir [...]” em nome do grupo 

do qual são representantes. Ao conquistarem esse monopólio, os atores políticos se apropriam 

da força desse grupo, e as ideias que fundamentam seu discurso passam a depender não do 
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seu próprio valor, mas da força de mobilização que elas exercem na sociedade. Dotados dessa 

força de reconhecimento e do poder simbólico decorrente dela, os discursos políticos 

funcionam como inventores da realidade social. Conforme o autor,  

Em política, ‘dizer é fazer’, quer dizer, fazer crer que se pode fazer o que se 

diz e, em particular, dar a conhecer e fazer reconhecer os princípios de 

divisão do mundo social, as palavras de ordem que produzem a sua própria 

verificação ao produzirem grupos e, desse modo, uma ordem social. 

(BOURDIEU, 1989, p.185-189) [Grifos no original]  

 

Nos orientando por essas referências, portanto, buscamos trazer o discurso dos homens 

envolvidos na administração na província de Minas para o centro da sua ação política em 

matéria de educação. Isto é, procuramos discutir o modo pelo qual esse discurso foi 

construído, suas ideias-força, seu potencial de mobilização e sua ligação com grupos e 

interesses sociais específicos. Esse esforço de análise visa não só lançar luz sobre o papel do 

discurso oficial da província no processo de institucionalização do ensino público, mas 

também compreender as representações, as contradições e os silêncios presentes na 

elaboração do mesmo. O interesse em estudar de forma mais aprofundada as falas das 

autoridades mineiras se liga ao objeto principal de nossa pesquisa de mestrado – o debate 

público sobre a instrução -  na medida em que o discurso oficial representa uma das vozes 

mais sonoras que circularam nessa discussão. 

Há, contudo, uma ressalva importante a se fazer em relação ao alcance deste trabalho. 

John Pocock (2006) afirma que, no estudo dos discursos e das linguagens, o historiador 

emprega uma ênfase dupla. De um lado, o foco da análise se volta para a própria linguagem 

que envolve os sujeitos em contextos históricos específicos e, de outro, as luzes se dirigem 

para os sujeitos que agem, reagem e utilizam a linguagem disponível (POCOCK, 2006, p.84). 

Por sua vez, Vera Lúcia Nogueira (2017) aponta, em trabalho recente, para a necessidade de 

um maior conhecimento acerca dos sujeitos que redigiram os documentos dos quais tratamos 

aqui, isto é, os presidentes da província e os inspetores gerais da instrução pública. Como 

afirma a autora, embora suas falas sejam frequentemente utilizadas como fontes para os 

trabalhos em História da Educação, pouco se pesquisa ainda sobre quem foram esses homens, 

quais as suas experiências pessoais e influências intelectuais (NOGUEIRA, 2017). 
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De nossa parte, compartilhamos das preocupações dos autores em relação à 

necessidade de se investigar os sujeitos do discurso aqui estudado. Uma biografia coletiva
1
 

desses homens seria, sem dúvidas, uma ferramenta de extrema relevância para o estudo da sua 

atuação na esfera política, em especial, em matéria de educação. Essa tarefa, contudo, ao 

menos por ora, escapa aos limites e às condições de exequibilidade da pesquisa que vimos 

realizando.  

 Nas falas dos agentes públicos mineiros que analisamos, foram variados os recursos 

retóricos e as representações construídas visando fundamentar o discurso oficial da província 

em matéria de educação. Sobretudo no que diz respeito à constatação do atraso da província 

de Minas nos negócios da instrução, as representações foram vastamente utilizadas.  Os 

entraves para o estabelecimento de um sistema eficiente de ensino público eram 

constantemente apontados pelos presidentes e inspetores gerais. Segundo o discurso forjado 

por esses sujeitos, faltavam os meios materiais para a efetivação da instrução pública, 

esbarrava-se na má qualidade dos professores primários e, finalmente, encarava-se um outro 

desafio estrutural do qual nos ocuparemos a seguir: a indiferença dos pais de família em 

relação à educação escolar. 

 O tema da indiferença dos pais pela instrução escolar foi pauta constante nos relatórios 

dos homens envolvidos na administração provincial. Sua presença guardava relações diretas 

com um outro grande debate acerca da educação em Minas, a baixa frequência e a 

obrigatoriedade escolar. 

Em Minas Gerais, desde 1835 era obrigatório que os pais de família enviassem seus 

filhos em idade escolar às aulas públicas de instrução primária ou, caso preferissem, 

cuidassem de educá-los em suas próprias casas. A imposição, estabelecida já com a lei nº 13, 

trazia ainda a aplicação de multas como consequência aos que não a observassem. A norma 

gerou debates e conflitos constantes na província (FARIA FILHO, 1998; VIANA, 2012).   

No debate sobre a instrução em Minas, parecia ser consenso entre os homens públicos 

da província a constatação da impossibilidade da aplicação da obrigatoriedade escolar. Um 

dos motivos constantemente apontados para essa inexequibilidade era a pobreza das famílias 

mineiras e sua consequente incapacidade para manter os filhos na escola. Aliás, desde a 

primeira metade do século, o tema da pobreza das famílias pautava as correspondências e 

                                                 
1
 Esta é a proposta da pesquisa atualmente desenvolvida por Vera Lúcia Nogueira (2017). Sobre a metodologia 

da prosopografia, ver: STONE, 2011. 
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relatórios enviados à presidência pelos funcionários incumbidos de fiscalizar o ensino público 

em cada localidade da província. Nos relatos desses agentes, se apontava frequentemente para 

a falta de roupas, de calçados, de materiais e de meios de locomoção das crianças e de seus 

responsáveis. Por outro lado, era também comum a consideração da necessidade desses pais 

de família de se utilizarem do auxílio de seus filhos para a constituição do sustento familiar, 

fazendo com que seu tempo fosse ocupado em atividades de trabalho (VEIGA, 2013; 

VIANA, 2012; VIANA, 2017). 

 No período aqui tratado, as afirmações desse tipo continuaram vivas. Em 1873, o 

presidente da província Venâncio José de Oliveira Lisboa comparava a situação dos mineiros 

com a do “Imperio Allemão”. Segundo o presidente, pelas circunstâncias daquele país, lá a 

obrigatoriedade escolar poderia “ter profícua execução”. Já na província de Minas, onde, 

afora outras dificuldades, os frequentadores das escolas públicas eram “tão baldos de 

recursos”, a aplicação da norma parecia ser impraticável.
2
  

Contudo, se por um lado figurava no discurso oficial da província a constatação da 

pobreza das famílias mineiras, por outro, os sujeitos desse discurso se empenhavam em 

construir uma outra representação acerca dos pais de família em Minas. Tratava-se da 

constante queixa, por parte dos dirigentes provinciais, acerca da indiferença, da incúria, do 

desprezo dos pais em relação à educação de seus filhos. 

Nas páginas dos relatórios de presidentes, vice-presidentes e inspetores gerais da 

instrução pública de Minas Gerais, os pais de família aparecem como um grande entrave à 

efetivação do ensino público na província. A resistência das famílias em enviar seus filhos à 

escola era constantemente apontada como fundamento principal do problema da baixa 

frequência escolar. Para Manoel José Gomes Rebello Horta, presidente da província em 1879, 

os pais de família eram “[...] homens rusticos, que olhão a instrucção dos filhos como um 

perigo para os seus trabalhos agrícolas” e que “não teem o direito de optar entre a educação e 

a ignorância” (RELATÓRIO..., 1879, p.29-30). 

                                                 
2
 Relatório que à Assembléa Legislativa Provincial de Minas Geraes apresentou na sessão ordinária de 1873 o 

presidente da província Venancio José de Oliveira Lisbôa. Ouro Preto, Typografia de J. F. de Paula Castro, 

1873b. 

Relatório 1873b, p.27. Estes documentos serão referenciados doravante pela primeira palavra do título (Relatório 

ou Falla), seguida do ano de apresentação e da página citada. As referências completas encontram-se ao final do 

trabalho. Nas citações, optou-se pela preservação das características originais da escrita da época.  
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Os exemplos desse tipo de afirmação se multiplicavam nas páginas dos relatórios. Em 

1881, o inspetor Antonio Joaquim Barboza da Silva imputava os problemas da província à 

respeito da frequência escolar à “criminosa incuria dos paes pela educação de seus filhos e ao 

espirito popular que ainda não se compenetrou das vantagens da instrucção”. Segundo o 

inspetor,  

Os proprios paes de familia, immediatamente interessados pela escola, 

professão o mais absoluto indifferentismo pelas suas condições moraes e 

materiaes. Não auxilião de modo algum a inspecção official relativamente a 

aptidão e procedimento dos professores, alem de que rarissima é a occasião 

em que me cabe registrar um donativo ou philantropica oferta particular em 

beneficio das escolas da provincia. (RELATÓRIO..., 1881, p.57) 

 

Já em 1885, seria a vez do presidente Olegário Herculano d’Aquino e Castro arvorar-

se contra os pais. Para ele, era fundamental reverter o cenário insatisfatório da instrução e, 

para tanto, seria necessário à província “vencer pela coerção a reluctancia que a incuria, 

desleixo ou ignorancia dos chefes de família oppoem á difusão do ensino pela mocidade 

descuidosa e descuidada;”. E, certeiramente, ainda asseverava “faça-se o bem, ainda que á 

força.” (RELATÓRIO..., 1885a, p.18). 

Vê-se, deste modo, que as famílias mineiras foram constantemente apontadas pelos 

dirigentes provinciais como refratárias aos esforços empreendidos pelo poder público em 

direção à expansão da educação escolar. Em que pese a também relatada pobreza dos pais e a 

sua consequente incapacidade em manter seus filhos nas escolas, houve um constante apelo 

retórico ao pouco apreço do povo à instrução e à indiferença das famílias aos progressos da 

civilização. Essa foi, como tem demonstrado a historiografia, uma das marcas constantes do 

discurso político que pautou a organização da instrução pública em Minas desde os seus 

inícios, ainda na primeira metade do XIX (FARIA FILHO, 1998). 

Tal como a figura dos professores, os pais de família foram representados no discurso 

das autoridades provinciais como elementos de entrave ao bom funcionamento da instrução 

pública. Junto à incompetência dos mestres, a ignorância das famílias mineiras foi apontada 

como dado real e absoluto pelos autores dos relatórios aqui estudados. Pais e professores 

apareciam nessas falas como sujeitos ausentes do processo de institucionalização da escola 

pública. Em um bom resumo dessas ideias, o inspetor geral da instrução pública em 1887, 

Mathias de Vilhena Valladão, afirmava que “Dos tres elementos que constituem á eschola- o 

Mestre, o alumno, e o material do ensino, pode-se dizer que tudo nos falta.” (RELATÓRIO..., 
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1887a, p.7). E, corroborando a narrativa construída por si e por seus antecessores e colegas, 

concluiria o inspetor apontando para “dous vícios organicos” da instrução pública mineira: 

O povo despreza a instrucção porque não frequenta as escolas e o corpo 

docente ou por negligencia no desempenho de seus deveres, ou por absoluta 

incapacidade profissional, não preenche os fins do magisterio. 

(RELATÓRIO..., 1887a
 
, p.19). 

 

 As ideias expressadas nesse discurso tiveram consequências diversas. Uma das mais 

importantes foi, sem dúvidas, a consolidação da compreensão que determinava que sujeitos 

que deveriam ser, por excelência, participantes da organização do ensino público – pais e 

professores – não se interessavam por mera negligência, ou não tinham a competência 

suficiente para atuar como agentes políticos nesse processo. Essa perspectiva trazia como 

consequência inescapável a sustentação de uma outra representação, isto é, a de que, na 

ausência daqueles sujeitos, apenas o Estado teria tido a iniciativa e a agência política em 

matéria de educação.  

 Por outro lado, é interessante notar que talvez essa visão tenha influenciado, inclusive, 

a própria historiografia. É impossível não apontar para o destaque que tem recebido, nos 

trabalhos sobre história da educação, a perspectiva que lança luz sobre as relações entre a 

institucionalização da instrução pública e o contexto de formação do Estado Nacional 

brasileiro no século XIX. Nesses estudos, é constante a afirmação da estreita ligação existente 

entre os investimentos em instrução e o processo de construção e afirmação do poder do 

Estado. Do mesmo modo, aponta-se frequentemente para a necessidade do regime imperial de 

ampliar sua influência sobre todo o território nacional, visando controlar as populações, 

consolidar sua autoridade, e fortalecer seu poder político (MATTOS, 1987; RESENDE; 

FARIA FILHO, 2001; FARIA FILHO, 2013; INÁCIO, 2009; VEIGA, 2013). Nessa 

narrativa, entretanto, a participação do povo, das pessoas comuns, dos anônimos e anônimas 

no processo de institucionalização do ensino público tem sido eclipsada e submergida, por 

vezes. Assim, por um lado, esses trabalhos vêm demonstrando, de forma cada vez mais 

aprofundada, que a educação escolar foi, de fato, uma importante ferramenta do Estado 

Nacional nascente no século XIX para o fortalecimento de seu poder. Contudo, resta ainda a 

dúvida sobre qual teria sido a cota de participação do povo na organização da educação 

pública. 

Retomando o ponto central deste trabalho, entendemos que no debate público sobre a 

educação em Minas, as representações construídas pelo discurso oficial tiveram um papel 
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importante. Elas circularam e pautaram as discussões não somente na esfera institucional, mas 

também fora dela. Conforme já afirmamos, consideramos o discurso como produtor de 

práticas políticas concretas e, em vista disso, como nos ensina o historiador Roger Chartier 

(1990), entendemos que as falas das autoridades provinciais não eram neutras e buscavam 

atribuir papéis e responsabilidades diferenciadas para sujeitos específicos, baseando-se em 

interesses igualmente determinados. Resta-nos, portanto, o seguinte questionamento: a que 

interesses servia a construção desse discurso e a difusão dessas representações? 

As falas das autoridades que acompanhamos até aqui estiveram informadas pelos 

interesses do próprio Estado e da classe que o dirigia. Em primeiro lugar, é interessante 

ressaltar que o século XIX foi o momento da legitimação da escola como espaço educativo e 

instância formadora das novas gerações, em detrimento de outras esferas, como a família e a 

igreja. Assim, ao mesmo passo em que se difundia uma imagem dos pais de família como 

ignorantes e indiferentes à educação, se fortalecia, de outra parte, a identidade da escola como 

lócus de formação não só intelectual, mas cidadã - guardados os limites da cidadania à época. 

Por outro lado, vale também notar que identificando pais e professores como dois dos 

principais – senão os principais – empecilhos ao bom funcionamento da instrução e ao 

oferecimento de um ensino público real, como previa a constituição do Império, o Estado 

deixava de ressaltar as suas próprias limitações e omissões. O discurso da culpabilização das 

famílias e dos professores no que diz respeito ao mau estado da instrução pública operava, a 

rigor, como um atenuante das ausências do Estado exclusivista forjado no Império do Brasil.  

Porém, para aprofundar essas afirmações é necessário, ainda, contrapor o discurso 

oficial da província às outras vozes circulantes no debate público em Minas Gerais.  Se é fato 

que, além do Estado, outros sujeitos se envolveram na discussão e nas práticas de organização 

da instrução pública nas Minas oitocentistas, de que modo sua atuação pode ser observada? 

Esta tarefa tem nos ocupado na continuidade dessa pesquisa. 
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PRÁTICAS EDUCATIVAS NO ASYLO E NO GYMNASIO SÃO FRANCISCO 

DE ASSIS EM SÃO JOÃO DEL- REI (1888-1921) 

 

Fabiana Inácia da Silva Assunção – UFSJ 

Paula Cristina David Guimarães – UFSJ  

 

Resumo: A pesquisa tem como objetivo descrever e analisar as práticas educativas 

desenvolvidas no Asylo e no Gymnasio São Francisco de Assis, na cidade de São João del-

Rei, MG, entre os anos de 1888 e 1921. Os interesses específicos giram em torno da 

compreensão das funções formativas dessas instituições, entendidas em um sentido mais 

amplo, para além da ação instrucional. A pergunta que mobiliza a investigação é: que práticas 

educativas foram adotadas por essas instituições para com a educação dos sujeitos 

envolvidos? Esta investigação se justifica pelo ineditismo da pesquisa e o quanto a 

investigação pode contribuir para a compreensão e reflexão do processo de escolarização da 

época.   A metodologia parte do levantamento documental, avança para a coleta de dados e 

finaliza com a análise das informações reunidas. Outras ações metodológicas serão adotadas, 

como o levantamento bibliográfico da literatura que trata da temática infância no campo da 

história da educação. De acordo com Abreu Jr. (2017), Michel Foucault via a história a partir 

das descontinuidades e das rupturas, buscando compreender os discursos de diversas 

instituições, tais como asilos, hospitais, prisões e escolas, lugares onde os sujeitos são objetos 

de conhecimentos e também de dominação. Tais instituições encaminhavam o sujeito para a 

construção de uma sociedade na qual os discursos permeavam as relações de saber e poder. 

Nessas organizações, as crianças eram separadas da vida adulta e escondidas de seus sonhos. 

Dessa maneira, “Foucault procurou enfrentar os jogos de poder e a produção de verdade que 

sustentam os discursos, as práticas e os modos de constituição e de conduta entre os sujeitos e 

a sociedade” (ABREU JR., 2017, p. 10). Dentro dessa perspectiva, a pesquisa em instituições 

educacionais torna-se fundamental, pois nelas é contida uma multiplicidade de documentos 

que podem esclarecer sobre os processos de escolarização ao longo da história brasileira, 

revelando uma diversidade sobre a educação e, ao mesmo tempo, problematizando 

informações da época. Além disso, o exame dessas fontes permite compreender o processo de 

formação e constituição do sujeito enquanto um ser social historicamente situado. Dentre as 
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fontes encontradas estão: atas com estatuto do Asylo; proposta de regulamento do Gymnasio; 

matrículas de alunos; termos de aprovação; cursos oferecidos no primeiro, segundo e terceiro 

anos; exames de admissão; conteúdo das disciplinas a serem ministradas aos alunos; ponto 

diário do externato do Asylo; nota de pontos da matéria que o aluno do externato tem que 

prestar no exame; livros caixas; cópia realizada por asilado; recortes de jornais da época com 

o regulamento do Gymnasio e reportagem sobre a denúncia de um espancamanto que os 

meninos orfãos teriam sofrido e fotografias dos alunos e asilados. Alguns dos resultados desse 

trabalho apontam para uma grande inferioridade dos Asylados em relação aos alunos do 

Gymnásio, asilados estes que viviam sob total descuido.  

Introdução  

No século XVIII, a educação foi marcada pelo seu otimismo, no século XIX, pelo seu 

cientificismo. No ínicio do século XX, ela sofreu críticas e então, somente na segunda metade 

do século XX, que as instituições passarama a atender as necessidades do desenvolvimento 

econômico, buscando mão de obra especializada.  

Com o decorrer do tempo, as instituições tiveram um caráter fundamental na ampla 

difusão mundial. Elas se tornaram fundamentais para a compreensão da sociedade, sendo 

importantes portadores de conhecimentos e condutas, assim como também, atendendo os 

requisitos de civilização da época.  

O Brasil nas primeiras décadas do século XIX passou por grandes transformações 

socias e políticas, essas mudanças repercutiram na criação da instituição escola, como forma 

de submissão às leis e a valores como o respeito e a ordem. Porém, esse momento foi 

marcado pela sua precariedade. Em Minas Gerais não foi diferente, pois, essa era uma região 

constituída majoritariamente por sujeitos provenientes de camadas sociais subalternas.  

Assim, ao depositarem esperança na criança, enquanto “sementeira do futuro”, as 

autoridades pensaram a escola como forma de intervenção, fiscalização, proteção, cuidado e 

educação. Com isso, “a criança pobre adquiriu uma multiplicidade de identidades, passando a 

configurar-se como abandonada, delinquente, desvalida, menor, deserdada da sorte, 

desamparada, infeliz, desprotegida.” (CÂMARA, 2007, p. 266). 

De acordo com Gouvêa e Jinzenji (2009), a organização do campo educacional foi se 

constituindo sob a perspectiva de que a escola seria o principal veículo de transformação da 

infância, sobretudo a pobre. Buscou-se uma forma de educação distinta da fornecida pela 

família, pois esta era considerada imprópria para o desejo de civilização.  

Foi pensando na formação mais ampla da infância – a educação– que cresceram as 

instituições educacionais, concebidas como principais meios de formação, amparo e cuidado 
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com essas crianças. As instituições escolares promotores de ensino eram mantidas por 

diferentes instâncias, como o estado e as confissionalidades religiosas. Como se pode 

perceber, os sistemas educacionais não derivam somente de políticas de educação; eles podem 

existir através de confrontos sociais em determinados momentos históricos ou por meio de 

iniciativas pedagógicas precursoras (FERNANDES, 2007).  

Instituições para a infância 

Uma instituição educativa compõe sua própria identidade, sua produção de cultura, 

desde a história do fazer escolar, práticas e condutas, até os conteúdos inseridos num contexto 

histórico que realiza o ensino e produz pessoas. (OLIVEIRA; GATTI JR., 2002)  

Os jardins de infância, os asilos, as creches e os internatos foram os maiores e mais 

utilizados investimentos de educação na escola primária. Pretendia-se, com essas instituições 

escolares o assistencialismo, acreditando ser necessário controlar a classe social considerada 

ameaçadora, que se tornaria a futura população trabalhadora e pobre. A educação mais 

utilizada para as crianças pobres ocorria nas salas de asilo e nas creches, que tinham como 

função educar para a subordinação e por isso deveriam ser somente um lugar de higiene, 

moral e virtudes sociais (KUHLMANN JR., 2015). 

Conforme Guimarães (2013), a infância não era preocupação somente da escola. 

Como essa instituição, sozinha, não dava conta de educar as crianças pobres integralmente, 

buscou-se ajuda em outras instituições educativas. Estas instruíam e educavam de forma mais 

ampla, oferecendo como educação valores e costumes supostamente adequados para a 

formação de um bom cidadão.  

A questão social da infância passou a ser um problema, na qual as instituições públicas 

e privadas, mediados por uma assistência política, se alternaram buscando resolver essa 

situação. Em momentos que o Estado não se apresentava, algumas instituições confessionais 

aplicavam práticas assistenciais e formativas.  

Por isso, todas as instituições pensadas para a educação da infância desenvolveram 

normas que permitiam a distribuição do poder e também práticas quotidianas. No desenrolar 

dessas práticas os actores e os decisores desenvolviam estratégias silenciosas, individuais e de 

grupos que seria capaz de alterar ou controlar essas normas.  

Asylo São Francisco de Assis: uma instituição para a infância pobre  
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Imagem 1: Fotografia fachada do prédio, s/d. 

Criado na cidade de São João del Rei, Minas Geriais, o asylo São Francisco de Assis 

tinha como propósito fornecer as crianças pobres órfãs assistência de abrigo, alimentação, 

educação e ensinar-lhes artes e ofícios, para viver um futuro honestamente através de seu 

trabalho. Ele foi deliberado em 1888, pela Ordem Terceira de São Francisco de Assis, através 

do Padre João Batista do Sacramento, com sua inauguração e início de suas funções em 1890. 

No princípio a instituição era mantida por recursos próprios e posteriormente passou a receber 

subvenções federais e estaduais, donativos de instituições públicas e particulares, donativos 

de cidadãos diversos e alugueis de imóveis que pertenciam à instituição.  

As normas de ingresso e permanência nessa instituição sofriam modificações no 

decorrer dos anos, podendo ter ligação com o diretor que estava na direção. Em um estatuto 

encontrado pode-se observar o processo rigoroso que os órfãos passavam para ingressar nessa 

instituição, devendo levar a secretaria da Ordem o requerimento e toda documentação que 

comprovasse sua necessidade, e esta era analisada pelo Definitório. Aceitava-se orfãos entre 6 

a 12 anos, podendo ficar no asylo até os 18 anos, idade em que possuía um ofício ou emprego 

ou se tornava ajudante das oficinas ofertadas na instituição.  Eram admitidos meninos orfãos 

de mãe e pai, ou só pai; pobres e desvalidos, sem defeitos físicos ou doentes por moléstias 

contagiosas e crõnicas. No início sustentava-se 10 asilados, podendo chegar a 20, com o 

decorrer dos anos esse número variava, chegando alternar entre 7 e 26 asilados. 

Com uma busca apriorística, acredita-se que o asylo São Francisco de Assis 

desenvolvia a instrução dos asilados através da Doutrina Cristã e programas de ensino 

juntamente com outras instituições, como o próprio gymnasio São Francisco de Assis, o 

Grupo Escolar Maria Tereza e o ginásio Santo Antônio. Dentro do asylo havia uma oficina de 

música em que se tinha uma banda com os asilados. Pode-se supor que, se preocupavam 

muito com a boa aparência dos órfãos, através de recibos de corte de cabelo, confecção de 

roupas e calçados, bem como unifomes, materiais escolares, dentre outros.  
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No entanto, em 1921 quando o asylo ficou sob administração do Prof. Lara Resende, 

na época, também diretor do Instituto Padre Machado, ele descreve de forma negativa a 

situação do asylo, com dificuldades financeiras e total descaso para com os órfãos.   

 

Imagem 2: Fotografia asilados em frente à Igreja Nossa Senhora do Carmo, s/d. 

Gymnasio São Francisco de Assis: do curso primário ao preparatório  

Esta instituição funcionou desde 1891, anexa ao asylo. Era uma instituição particular 

que fornecia instrução primária, secundária e cursos preparatórios para ingresso nas escolas 

superiores da República. Ofertava-se a modalidade de internato, semi internato e externato. 

Algumas das regras do gymnasio atentavam para que os alunos internos não comunicassem 

com os alunos externos e pessoas de fora da instituição e também que não exercesse qualquer 

trabalho que prejudicasse o seu rendimento na leitura, os bons costumes e o bom rendimento 

escolar.  

As disciplinas ministradas eram de aritmethicas, geographia, desenhos, história, 

antholozia e jogos de gramáticas. Para os que estavam preparando para as escolas superiores 

as aulas ofertadas eram de português, francês, inglês, alemão, latim aritmethica, algebra, 

geometria e geographia. Diversos farmacêuticos, médicos, engenheiros estudaram no 

gymnasio, e depois se formaram e ocuparam altas posições da sociedade. 

Os asilados que frequentavam o curso primário, tinha suas matrículas e materiais 

escolares custeados pelo asylo. De acordo com Gaio Sobrinho (2000), os orfãos eram sempre 

inferiorizados em relação aos alunos do gymnasio. Perecebe-se, portanto, como o descaso 

com essas crianças órfãos era grande, submetendo-os somente o cumprimento de regras, 

esquecendo definitivamente dos princípios de uma instituição que se preocupasse com o bem 

estar destes alunos. 

Práticas educativas no Asylo e Gymnasio  
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Ao se pensar no estudo de uma prática, torna-se possível realizar uma análise histórica 

dos momentos políticos acerca dos discursos que a instauram e alojam, questionando-se 

“como/de que maneira e em que ponto ele surge” (VEIGA-NETO, 2007, p. 61). 

Algumas instituições buscam, a partir das práticas educacionais, o disciplinamento, 

criando corpos dóceis, resultando em relações ser-poder. Com esse poder disciplinar 

consegue-se, então, um resultado mais eficiente e econômico para a sociedade que se busca. 

Dessa forma, a escola se tornou um mecanismo do poder disciplinar, na qual se fabricam 

corpos maleáveis e moldáveis, que compreendem o que é ser e como se deve ser disciplinado. 

De acordo com Abreu Jr. (2017), como Michel Foucault via a história a partir das 

descontinuidades e das rupturas, buscou-se compreender os discursos de diversas instituições, 

tais como asilos, hospitais, prisões e escolas, lugares onde os sujeitos são objetos de 

conhecimentos e também de dominação. Tais instituições encaminhavam o sujeito para a 

construção de uma sociedade na qual os discursos permeavam as relações de saber e poder. 

Nessas organizações, as crianças eram separadas da vida adulta e escondidas de seus sonhos. 

Dessa maneira, “Foucault procurou enfrentar os jogos de poder e a produção de verdade que 

sustentam os discursos, as práticas e os modos de constituição e de conduta entre os sujeitos e 

a sociedade” (ABREU JR., 2017, p. 10). 

Como a infância tem íntima relação com os saberes pedagógicos, as práticas dessas 

instituições não são atividades do sujeito, mas, sim, regras às quais o sujeito está submetido a 

partir do discurso, isto é, os saberes que ensinam estão associados aos poderes que circulam. 

Mostra-se que o sujeito é somente o produto dos saberes, dos poderes e da ética, não seu 

produtor. Através da imagem abaixo, pode-se supor como era o tratamento com as crianças 

que frequentavam o asylo.  

 

Imagem 3: Cópia realizada por asylado – 1920. 
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Podemos analisar através dessa cópia que o asylo tinha normas e quem não as seguisse 

sofria severas punições, ou até mesmo, eram desligados por maus comportamentos da 

instituição. Esse tipo de ação pode estar vinculado ao momento político e econômico que o 

país se encontrava, pois, de acordo com Rizzini (1995), “a história da assistência pública está 

intimamente inserida ao contexto político e econômico de cada época”. (RIZZINI, 1995 p. 

298) 

Portanto, com o estudo das práticas educativas, busca-se um olhar minucioso, que se 

preocupa com um olhar de fora, perante os processos que tais práticas constituem. Trata-se de 

analisar o discurso como aquele que traz uma possibilidade de poder, ou seja, um campo 

prático que se manifesta, funciona, atua, espalha e também se questiona. Ou seja, trata-se de 

funções formativas, entendidas em um sentido mais amplo, para além da ação instrucional 

Desta forma, é de grande importância pensar nos discursos, seja eles de saber, de 

poder ou de ética dentro das instituições voltadas para as crianças, principalmente as pobres. 

Pois ao entender que o papel do sujeito em relação ao papel da sociedade é extremamente 

desvalorizado, as instituições educativas passam a ser um caminho utilizado para a 

transformação dos cidadãos.  

Dentro dessa perspectiva, a pesquisa em instituições educacionais torna-se 

fundamental. Nelas é contida uma multiplicidade de documentos que podem esclarecer sobre 

os processos de escolarização ao longo da história brasileira, revelando uma diversidade sobre 

a educação e, ao mesmo tempo, problematizando informações da época. Além disso, o exame 

dessas fontes permite compreender o processo de formação e constituição do sujeito enquanto 

um ser social historicamente situado. De acordo com Souza e Gatti Jr.(S/D) “Nóvoa parte do 

pressuposto de que história parte do presente, que o passado não é o objeto, mas que 

buscamos no passado vestígios deixados que nos ajudem a responder as questões sugeridas 

pelo mundo em que vivemos.” (SOUZA, GATTI JR., p.5) 

 

Imagem 4: Fotografia asilados em frente ao prédio do asylo. s/d. 
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Conclusões  

Durante a história, os abandonos de crianças sempre aconteceram, a condição de 

infância que temos hoje, de sujeitos de cuidados e educação, foram formadas ao longo do 

tempo. De acordo com Marcílio (1998), a preocupação com a assistência a infância que 

surgiram no decorrer dos anos, foram marcadas por três fases: Caritativo (até meados do 

século XIX); Filantrópico (até a década de 1960) e Estado de Bem-Estar Social ou Estado 

Protetor (últimas décadas do século XX). 

Baseado na autora o asylo São Francisco de Assis, se refere à filantropia, sendo uma 

instituição sem fins lucrativos destinado a meninos orfãos no final do século XIX até meados 

do século XX. Tinha como propósito dar assistência proteção, educação e instrução aos 

asilados.  

Já o gymnasio São Francisco de Assis, funcionava anexo ao asylo e atendia alunos 

para o curso primário, ginasial e preparatório, sendo a maioria filhos de pessoas da alta 

sociedade e poucos orfãos, sendo tratados com diferença. Essa instituição que recebia por 

seus serviços, contava com um quadro de funcionários para atendê-los e manter a organização 

do local. 

Alguns dos documentos manuseados podem supor grande inferioridade dos asilados 

em relação aos alunos do Gymnásio, asilados estes que viviam sob total descuido, sofrendo 

punições e espancamentos como na reportagem abaixo: 

 

Imagem 5: Jornal Diário do Comércio, s/d. 
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A CAMPANHA NACIONAL DE EDUCANDÁRIOS GRATUITOS E A 

CRIAÇÃO DO GINÁSIO CORONEL ROZENDO EM CARRANCAS, MG. 

 

Jardel Costa Pereira – UEMG 

Jefferson da Costa Moreira – UFLA  

 

Resumo: O objetivo dessa pesquisa é analisar o que representou a Campanha 

Nacional de Educandários Gratuitos (C.N.E.G.) no Brasil e na cidade mineira de Carrancas e 

acompanhar especificamente a trajetória histórico educacional desse município, na criação do 

primeiro prédio escolar onde se instalou o Ginásio Coronel Rozendo. A pesquisa foi realizada 

em arquivos escolares na cidade de Carrancas, no Arquivo Público Mineiro em Belo 

Horizonte, utilizando-se também de documentos da Câmara Estadual e Federal da cidade do 

Rio de Janeiro e de levantamento bibliográfico sobre o C.N.E.G. Espera-se por meio dessa 

pesquisa salientar a importância desse marco historiográfico referente à educação secundária, 

apresentando novos rumos de pesquisa que corroboram na construção da cultura escolar, 

contribuindo assim com as lacunas presentes na história da educação pública, secundária e 

mineira. 

Palavras chave: Campanha Nacional de educandários Gratuitos. Carrancas. Educação 

Secundária. Cultura Escolar. 

Introdução 

Qual o sentido da palavra progresso? Tal sentido estaria correlacionado com o 

progresso da razão, da esperança de que a realidade se transforme por meio da ciência e do 

conhecimento? Ou seria atrelada à democracia? Isto é, regime difundido como o melhor para 

a instalação de um Brasil mais moderno, ao contrário da monarquia, na maioria das vezes 

tirana, sem a participação popular, que usou durante muitos anos o trabalho escravo e que não 

garantiu o desenvolvimento do Brasil, alicerçada na igualdade e na liberdade; e ainda mais, tal 

sentido estaria associado à questão material e ao progresso dos pequenos e pobres centros 

urbanos mineiros, que, lutam por uma educação de qualidade?  

Ora, ao buscar o sentido para palavra progresso, podemos perceber uma influência 

positivista, que marcou a Proclamação da República, estampando em sua nova bandeira as 

palavras “ordem e progresso. Segundo Rossi (2000) a ideia moderna de progresso, além de ter 
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sido fundamentada por teóricos como Condorcet, Turgot, Saint-Simon e Comte, também se 

afirmou a partir de 1850, quando duas palavras expressavam categoricamente esse cenário 

progressista: crescimento e desenvolvimento, sendo comum os discursos voltados para a 

passagem de um estágio de barbárie para um momento de civilização.  

Depois dessa breve contextualização nos parece pertinente estabelecer algumas 

questões que perpassam a questão educacional do município de Carrancas-MG, tais como:  

Seria a Campanha Nacional de Educandários Gratuitos (C.N.E.G) um sentido de progresso? 

Como deu-se a criação do primeiro prédio escolar onde se instalou o Ginásio Coronel 

Rozendo? 

Assim sendo, pretendemos neste ensaio apresentar reflexões que em primeira 

instância, pretende-se explicitar breve histórico acerca da criação dos educandários gratuitos, 

considerando importante salientar o surgimento e o idealizador do movimento; na segunda 

parte, teceremos sobre o município de Carrancas-MG e como deu-se a instalação do 

educandário nessa cidade.  

Breve contesto histórico: educandários gratuitos  

A Campanha Nacional de Educandários Gratuitos (C.N.E.G,), no Brasil surgiu de 

um movimento estudantil em Recife no ano de 1943, intitulado por Campanha do 

Ginasiano Pobre e recebeu influências peruanas, quando o líder Haya de la Torre 

reivindicava a criação de ginásios gratuitos para os estudantes pobres:  

De porteiro da Casa do Estudante de Pernambuco, passei a trabalhar na 

Biblioteca da instituição. Um dia, lendo o DRAMA DA AMÉRICA 

LATINA, de John Gunther, descobri interessante experiência realizada 

pelo líder peruano Haya de La Torre. Ele criara escolas de alfabetização 

para os índios, cujos professores eram estudantes, que lecionavam 

gratuitamente. Levei o fato ao conhecimento de Everardo da Cunha Lima, 

meu colega de quarto [...]. (GOMES, 1980)  

A escassez de escolas gratuitas e principalmente do ensino secundário, produziu no 

Brasil uma realidade dual em que somente a elite tinha acesso às escolas desse nível; para os 

pobres restavam pouquíssimas escolas precárias e que não atendia à demanda. Ora, era 

preciso ousadia para sair desse contexto e possibilitar uma educação de qualidade para os 

mais pobres. Nos versos da Canção Cenecista é possível identificar o frescor desse desejo:  

Canção Cenecista 

É uma idéia que marcha 

E que se espalha no nosso Brasil, 

É uma semente lançada e frutificada a se expandir. 
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Gente ajudando a gente, 

Todos a construir 

Amplas estradas, para os caminhos de um mundo melhor. 

 

Isto é C-N-E-C 

Trabalho, idealismo, 

Isto é C-N-E-C 

É todo um país a despertar 

Venha também participar 

E muito obrigado amigo. 

 

Os versos dessa canção sintetizam os anseios do idealizador do movimento CNEC que 

possui um olhar transformador, desejando ajudar os pobres permitindo-lhes alcançar novos 

horizontes através da educação, isto é, um despertar para emancipação. Também podemos 

observar na composição do Hino Cenecista um anseio pela transformação da realidade das 

classes oprimidas que clama por uma educação. (nota) letra de Dulce de Oliveira Vermelho e 

Música de Juca Chagas,  

HINO CENECISTA 

Tu que tens mais riso e menos pranto. 

Tu que tens mais paz e menos luta. 

Fica em silêncio um minuto só; 

Pára e escuta: 

Uma luz que a Escola Irradia. 

E afugenta da treva o pavor. 

Há-de o povo lutar e vencer 

Sem temor! Sem temor! 

 

Estribilho 

 

Amigo, avante! 

Na falange Cenecista 

Ocupa o teu lugar 

Pelo Brasil, 

Com fervor de idealista: 

TRABALHAR! TRABALHAR! 

 

Tu que tens mais riso e menos pranto. 

Tu que tens mais paz e menos luta. 

Fica em silêncio um minuto só; 

Pára e escuta: 

Uma escola aberta em qualquer parte, 

Com as sobras do teu riso, de teus cantos, 

Há-de transformar teu gesto em luz 

Para tantos! Para tantos! 
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A Campanha teve como líder Felipe Tiago Gomes, um estudante secundário pobre, 

que iniciou um movimento por todo o país promovendo uma organização de educação 

secundária que fosse gratuita e se estendesse por todo o território brasileiro: 

A Campanha foi criada em 29 de julho de 1943, pelo paraibano de Picuí, 

Felipe Tiago Gomes, na cidade do Recife-PE, com o objetivo de oferecer um 

ginásio gratuito para estudantes pobres. A entidade foi originalmente 

denominada Campanha do Ginasiano Pobre – CGP. Posteriormente, passou 

a ser a Campanha dos Educandários Gratuitos – CEG, depois, Campanha 

Nacional dos Educandários Gratuitos – CNEG, e atualmente é a Campanha 

Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC, a tão conhecida entidade 

mantenedora dos colégios Cenecistas. (NASCIMENTO, 2016, s.p.) 

Somado a isso, a obra intitulada “Escolas da Comunidade” de autoria de Felipe Tiago 

Gomes tece acerca das suas memorias sobre a CNEC, como também acerca da sua vida. Logo 

no prefácio do livro, podemos verificar como esse apostolo da educação é reconhecido nas 

palavras da escritora Raquel de Queiroz caracterizado esse olhar e agir transformando do 

idealizador da CNEC:  

[...] são antes os loucos, os fantasistas, os sonhadores que fazem o mundo 

andar para frente (...) penso nisso ao ler o livro escrito pelo professor Felipe 

Tiago Gomes – que é em pessoa, o pai, o inventor, a própria alma da CNEC. 

(...) era o ano de 1943. E ele, Felipe Tiago Gomes, que conhecia na própria 

carne o drama do estudante pobre, do jovem que quer e não pode, teve uma 

ideia: criar uma instituição particular que oferecesse aos moços pobres 

possibilidades de obter conhecimento capazes de vencer os obstáculos 

naturais existentes numa sociedade em mudança (GOMES, 1989, 5)  

 

A fotografia a seguir apresenta o idealizador do movimento: 

 

FIGURA 1 – “Fundador da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC), Felipe Tiago Gomes 

consagrou-se na Educação Brasileira por criar uma das entidades que, em datas pretéritas, foi considerada a 

maior Instituição Filantrópica das Américas.”Fonte: Felipe Tiago Gomes. O apóstolo da educação comunitária. 

Disponível em: https://sites.google.com/site/felipetiagogomes/home. Acesso aos: 29 jul 2019.  

 

https://sites.google.com/site/felipetiagogomes/home
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Felipe Tiago Gomes realizou nas décadas de 40 e 50 do século XX uma expressiva 

campanha por todo o território brasileiro com o intuito de ter aprovação e criação de ginásios. 

Com apoio de muitos políticos e de intelectuais envolvidos com a educação, foi 

paulatinamente conseguindo instalar e promover exames de admissão gratuitos com o 

objetivo de atender à demanda de milhares de jovens pobres que não tinham acesso a essa 

fase de ensino: 

GINÁSIOS GRATUITOS  

Se a instrução primária ainda é deficiente no Brasil, a secundária é quase 

proibitiva. […]. A reunião de um grupo de congressistas, colimando tratar do 

plano de fundação da CAMPANHA NACIONAL DE EDUCANDÁRIOS 

GRATUITOS, é iniciativa de tanto alcance que dispensaria encorajamentos.  

O número dos municípios brasileiros é de 1552, além dos que têm aparecido 

ultimamente. […]. Não adianta dizer-se que, em muitas localidades, onde 

não há ginásios, há estabelecimentos particulares de instrução secundária. 

Admita-se. Mas esses cobram ainda mais que os das capitais e das grandes 

cidades.  

O que importa, no caso da campanha a empreender, é a gratuidade do 

ensino. [...]. Não esmoreçam os que se colocaram à frente dessa campanha 

(GOMES, 1965, p. 85-6) 

 

Vários são os documentos que indicam o financiamento público investindo na 

universalização da educação secundária, principalmente aquela voltada para um público mais 

carente: 

PORTAL DE LEGISLAÇÃO 

Lei nº 1490 de 11/12/1951 / PL - Poder Legislativo Federal 

(D.O.U. 12/12/1951) 

Concede auxílio a Campanha Nacional de Educandários Gratuitos e dá 

outras providências. 

LEI N. 1.490 - B - DE 11 DE DEZEMBRO DE 1951 

Concede auxílio a Campanha Nacional de Educandários Gratuitos e dá 

outras providências. 

O Congresso Nacional decreta e eu, João Café Filho, Presidente do Senado 

Faderal, promulgo, nos termos do art. 70, § 4º, da Constituição Federal, a 

seguinte Lei: 

Art. 1º E' concedido à Campanha Nacional de Educandários Gratuitas com 

sede na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, o auxílio de Cr$ 

1.770.000,00 (um milhão, setecentos e setenta mil cruzeiros) destinado a 

custear a manutenção dos deguintes estabelecimentos de ensino:[...] 

(Diário das Leis. Disponível em: 

https://www.diariodasleis.com.br/index.php. Acesso aos: 04 jul 2019).  

 

 

Observando esse breve histórico acerca da criação dos Educandários Gratuitos, cabe 

destacar que também houve iniciativas particulares para que se efetivasse a instalação de um 

https://www.diariodasleis.com.br/index.php
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ginásio num determinado município, especificamente o caso de Carrancas no Estado de 

Minas Gerais onde a sociedade civil se mobilizou na na construção de um prédio para sediar o 

ensino ginasial. 

A campanha chega em Carrancas  

O início do desenvolvimento da região onde hoje se localiza a cidade de Carrancas se 

deu por meio de uma doação da Sesmaria ao capitão Manoel Garcia Velho que ficou como 

proprietário de 1701 a 1715, sendo que a partir desse ano ela passou para o comando de João 

de Toledo Piza que a partir do ano de 1718 recebeu uma outra carta de sesmaria com 

proporções maior, intitulada de Rio Grande e em 1749 foi criada a freguesia de Carrancas: 

Essa forma de organização eclesiástica, tornou-se necessária e visada ao 

mesmo tempo em que as dificuldades impediam a coletividade e a 

movimentação pública. O juiz das diligências eclesiásticas da comarca da 

cidade de Mariana, José Soares Aranha Brandão (FIRMINO COSTA, 1907), 

certifica no livro das Pastorais e capítulos de visita na freguesia de N. Sra. 

Da Conceição das Carrancas, um provimento do Dr. Visitador Geral José 

dos Santos passado a 26 de agosto de 1760, apontando situações de 

desconforto e transtornos com a Igreja Matriz de N. Sra. Da Conceição de 

Carrancas, destacando, a matriz pertencer a pessoa particular, situada no 

meio de sua fazenda, sem adro nem comodidade para poderem andar 

procissões, julgando também a necessidade de recorrer ao Bispado para 

construção de nova matriz e enviar fundos em razão de seus habitantes 

serem pobres de recursos, propondo, ainda, a instrução de requerimentos 

para remediar o deplorável estado em que se encontrava a freguesia. 

(VILELA, 2007, p. 52).  

 

 Por ser uma freguesia
3
 nessas condições, há o indicativo de que ela poderia se 

estabelecer mais por influências políticas e econômicas do que apenas religioso. Como parte 

de uma extensa sesmaria que iniciou o seu povoamento por volta do ano de 1715 (AMATO, 

1996, p. 23) e o desenvolvimento de Carrancas se deveu muito pelo fato de estar inserida 

                                                 
3
 Márcio Salviano Vilela, sem seu livro intitulado ‘A formação histórica dos campos de Sant’Ana das Lavras do 

Funil’ traz dados sobre o fim da freguesia de Carrancas com análises que retirou do Museu Bi Moreira 

localizado na Universidade Federal de Lavras: “A partir de 21 de novembro de 1760, a sede da freguesia de 

Nossa Senhora da Conceição de Carrancas foi transferida para o arraial das Lavras do Funil, reduzindo 

Carrancas à sede de paróquia a capela filial da nova Matriz de Lavras. O povo naquele ano, dirigia ao Bispado 

um memorial, onde se especificavam todas as vantagens de transferência da matriz de Carrancas para a capela de 

Lavras do Funil, cuja autoridade competente, remetia e submetia o pedido do povo ao pároco de Carrancas, para 

que informasse tudo convenientemente, evitando-se assim qualquer desgosto futuro. O padre Manoel Martins, 

informava aos 28 de agosto de 1760, que se fazia necessário a transferência, apresentando como um dos 

principais motivos, a capela de Carrancas pertencer a particular e causar enorme desconforto do grande número 

de povo nas maiores festas (Natal, Páscoa e Missões) ficarem sem ter um alojamento conveniente, além de que 

os moradores da Serra das Carrancas não oferecia possibilidades de progresso ,vistos os latifúndios estarem em 

localidade, ainda que, a população de Carrancas era, em 1760, de 500 pessoas, enquanto a da capela de Sant’Ana 

ultrapassava a mil”. (VILELA, 2007, p. 42-43).  
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numa importante Comarca que era a do Rio das Mortes, onde se desenvolvera importantes 

povoamentos e extensas fazendas consideradas verdadeiros latifúndios. Havia em terras 

carranquenses um número expressivo de escravos
4
, indicando a importância e o 

desenvolvimento da agricultura e criação de gado na região, já existindo algumas escolas 

públicas: 

Já em 5 de outubro de 1831, temos notícia de que existia em Carrancas uma 

escola pública. Em sessão da Câmara da Vila de São João del Rei, nesta 

data, foi lida a informação prestada por João Pereira Pimentel e José Dias de 

Oliveira sobre o estado da instrução na Vila e seu Temo “... em diversos 

lugares do Termo se contavam 15 aulas de primeiras letras, uma pública e 14 

particulares: a pública iniciada em Carrancas...” Em 1864, o professor de 

primeiras letras era José Maximiano Baptista Machado Júnior; em 1868, era 

José Augusto de Andrade Braga. Durante muito tempo, as aulas foram 

ministradas por professores particulares, sendo Antônio Moreira da Silva, o 

professor que ensinou à geração mais velha as primeiras letras. 

Posteriormente, instalou-se em Carrancas um Colégio que funcionava na 

casa do Bananal, onde hoje fica o Banco do Brasil, pertencente a João 

Feliciano de Souza, de Andrelândia. [...]. (AMATO, 1996, pp. 119-120).  

 

 Documentos sobre essas escolas públicas não foram encontrados no Arquivo Público 

Mineiro mas sobre o Ginásio Coronel Rozendo, que é o objeto principal dessa pesquisa, foi 

possível fazer uma pesquisa na Prefeitura Municipal de Carrancas, onde nada foi encontrado e 

uma visita à ao prédio onde funcionou o Ginásio Coronel Rozendo. Há um histórico da escola 

pregado num mural espelhando, registrando o que a Campanha Nacional de Educandários 

Gratuitos proporcionou para a educação carranquense: 

O prédio onde atualmente funciona a Escola Estadual Sara Kubitschek foi 

construído a partir da fundação da CNEG: Campanha Nacional de 

Educandários Gratuitos. A construção utilizou material de casas 

desapropriadas na criação da Represa de Camargos, que o Padre Jair dos 

Santos Pinto conseguiu gratuitamente. A comunidade disposta a cooperar 

para o crescimento da cidade criou o Movimento Pró-Fundação de um 

Ginásio em Carrancas, passando uma lista para quem desejasse contribuir 

                                                 
4
 Marcos Ferreira de Andrade, num artigo intitulado ‘Rebelião Escrava na Comarca do Rio das Mortes, Minas 

Gerais: o caso Carrancas’, apresenta um importante estudo e análise das fazendas em Carrancas e o expressivo 

número de escravos dessa região, em proporção às outras regiões de Minas Gerais: “A partir dos dados 

constantes dos mapas de população de 1831-32 e 1838-40, foi possível definir o perfil da população escrava de 

alguns distritos da Freguesia de Carrancas, levando em consideração a variável raça/nacionalidade. Em 1831, a 

população escrava de origem africana representava 56,25% do total de escravos para os distritos de Conceição e 

Espírito Santo de Carrancas; e os crioulos, 43,75% - se computarmos também o número de escravos pardos, 

cabras e mulatos, que representavam apenas 3,41%. Ainda analisando os dados de 1831, tomando-os por distrito, 

Espírito Santo de Carrancas apresentava uma grande concentração de escravos africanos, atingindo o percentual 

de 61,62%. Mesmo no Distrito de Conceição de Carrancas, esse percentual já era bastante significativo, pois, dos 

1095 escravos, 596 (54,43%) eram africanos. Esta alta porcentagem de escravos africanos aponta a forte 

dependência desses distritos o tráfico de escravos”. (ANDRADE, 1999, p. 51-52)  
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para a sua concretização. A prefeitura abriu a lista com a contribuição de 

CR$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros), seguida por 241 pessoas.  

Há um livro de Marta Amato, intitulado ‘A freguesia de Nossa da Conceição das 

Carrancas e sua história´, que, sem citar as fontes, narra os mesmos dados que se encontram 

no histórico fixado no mural espelhado: 

Aos 6 de março de 1957, aconteceu a 1ª reunião para a fundação da 

C.N.E.G. – Campanha Nacional de Educandários Gratuitos [...]. 

O prédio do ginásio criado pelo C.N.E.G. foi construído com o material das 

casas desapropriadas para a construção da Represa dos Camargos, que o 

Padre Jair conseguiu gratuitamente.  

A comunidade sempre disposta a cooperar para o crescimento da cidade 

criou o Movimento Pró-Fundação de um Ginásio em Carrancas, passando 

uma lista para quem desejasse contribuir para a sua concretização.  

A prefeitura abriu a lista com a contribuição de Cr$ 20.000,00 (vinte mil 

cruzeiros), seguida por 241 pessoas. (AMATO, 1996, pp. 121-122).  

 

 Padre Jair tornou-se uma figura importante para Carrancas, devido a sua atuação tanto 

no campo educacional, religioso e social. Há no prédio onde funcionou o Ginásio duas placas 

com homenagens a ele, onde ele atuou como diretor.  

 Há dados também sobre os exames que serviam como uma avaliação para aprovar ou 

reprovar os alunos na entrada para o curso ginasial: 

Primeiros exames 

 

Aos 20 de fevereiro de 1959, sob a responsabilidade do Sr. Antônio, Inspetor 

Seccional, foram realizadas as primeiras provas escritas para a admissão à 1ª 

série do curso ginasial, do Ginásio Cel. Rozendo, criado em caráter 

provisório em 7 de abril de 1959, publicada no Diário da União em 16 de 

abril de 1959 (Portaria nº 356). Compareceram às provas 24 alunos. As 

provas foram assim marcadas: 

dia 20 – escrita de português 

dia 21 – escrita de matemática 

dia 23 – geografia e história 

dia 24 – provas orais 

Essa primeira turma recebeu seu diploma do curso ginasial no dia 10 de 

dezembro de 1963.(AMATO, 1996, p. 122).  

 

 Somente esses dados foram encontrados sobre o funcionamento do Ginásio Cel. 

Rozendo e a sua história se encerrou com a sua estadualização que passou a considerar a 

educação secundária com uma nova nomenclatura, de 2º grau, conforme dados retirados do 

livro de Amato e do histórico fixado no mural do prédio onde funcionou o Ginásio: 

O Ginásio Cel Rozendo teve em 10 de setembro de 1960, o título trocado de 

provisório para condicional. Em 1968, foi feita a opção pelo Sistema 
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Estadual de Ensino e em 25 de outubro de 1972 (Decreto nº. 14.926), foi 

reconhecido o Ginásio Secundário Coronel Rozendo de Carrancas. Em 18 de 

julho de 1974, foi mudada a denominação do Ginásio Coronel Rozendo de 

Carrancas para Escola da Comunidade Rozendo – 1º grau (5ª a 8ª séries). 

(AMATO, 1996, p. 122).  

 

Em 1978 a E.E. “Sara Kubitschek” absorveu a Escola da Comunidade Cel. Rozendo 

pela Resolução 2480/78, sendo feita a extensão de 5ª e 6ª séries e a escola passou a ser 

classificada tipologicamente como 2.2. funcionando também no prédio 2 popularmente 

chamado Ginásio. A seguir em 1979, pela Resolução 3012/79 houve a extensão da 7ª e 8ª 

séries, com a classificação tipológica de 1.4.O.A., ficando extinta a Escola da Comunidade 

Cel. Rozendo 1º grau – 5ª à 8ª série; que foi totalmente absorvida pela E.E. “Sara Kubitschek” 

– 1.4.0.A., funcionando nos dois prédios. Em 1979, pela Portaria 097/79 M.G. 13Q03Q79 

pag. 12 Col: 04 foi concedida autorização para funcionamento do 2º Grau. Pelo Decreto 

25647 de 13 de fevereiro de 1986 foi criado o 2º Grau. Pelo Decreto 25647 de 13 de fevereiro 

de 1986 foi criado o 2º grau da rede Estadual em Carrancas e a classificação tipológica passou 

a ser 1.4.6.A.  

Considerações finais 

Este artigo apresentou um pouco da história educacional do município de Carrancas 

para que outros estudos e pesquisas sejam possíveis a partir de outros documentos que possam 

demonstrar com mais profundidade como era a cultura escolar das instituições aqui 

apresentadas.  

Muitos desses documentos se encontram sem mapeamento, sendo que no Arquivo 

Público Mineiro nada há de expressivo sobre a história da educação carranquense, mas outros 

locais ainda estão por serem pesquisados, como a Superintendência de Ensino da cidade de 

São João del Rei, onde há informações de envio de muitos documentos dessas épocas.  

Conclui-se com essa pesquisa que, muitos dos municípios mineiros, mesmo que com 

uma população pequena, foram contemplados com significativas instituições de ensino, ora 

financiadas por órgãos públicos, ora construídos por iniciativa da própria comunidade local. A 

década de 70 do século XX foi um marco modificador de nomenclaturas que continuaram 

vivas na memória popular como o Ginásio e o Grupo Escolar, que passaram a ser intitulados 

de escolas estaduais de 1º e 2º grau.  
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O Ginásio Coronel Rozendo deu continuidade à sua vocação primeira que se propunha 

ser uma escola gratuita com docentes com atividades voluntárias, passando a partir de 1974 a 

ser intitulado ´Escola da Comunidade Coronel Rozendo’, o que pode ser um indicativo de ter 

se inserido no rol dos CNECS (Campanha Nacional de Escolas da Comunidade) que 

nasceram a partir do ideal de oferta de ensino gratuito à comunidade. 
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A INSTITUIÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES NO BRASIL: 

SISTEMATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PRIMÁRIA NO BRASIL NA PRIMEIRA 

REPÚBLICA E A PRODUÇÃO DE UMA NOVA CULTURA ESCOLAR 

 

Júlio Resende Costa- UFU 

Sônia Maria dos Santos - UFU 

 

Resumo: Este texto faz uma reflexão acerca da sistematização da educação primária 

no Brasil do Período Imperial à Primeira República, procurando explicitar a conjuntura na 

qual que se deu a instituição dos grupos escolares. Inspirado no sucesso europeu e norte-

americano, a busca pela modernidade impeliu o Império Brasileiro a procurar um caminho 

que retirasse a nação do atraso. A opção pelo método lancasteriano para poupar recursos e 

educar o maior número de meninos nas Escolas de Primeiras Letras dificultou a consolidação 

de um sistema nacional de instrução pública no período imperial. A formação deficiente e a 

pequena remuneração dos docentes prejudicaram o avanço e a consolidação da instrução, 

ensejando reformas educacionais para viabilizar a oferta de educação primária aos brasileiros. 

A Reforma Couto Ferraz (1854) impôs maior fiscalização escolar, instituiu concurso público 

para docentes, regime disciplinar de professores e diretores e obrigatoriedade do ensino 

primário. Balizada pelo ideário do higienismo, a Reforma Leôncio de Carvalho (1879) propôs 

a substituição do ensino simultâneo pelo método intuitivo como estratégia para corrigir 

deficiências no ensino. A tentativa frustrada de consolidação de um sistema educacional no 

período imperial também se associou aos parcos recursos investidos em educação. Com o fim 

do período imperial, os republicanos construíram um sentimento de nacionalismo entre os 

brasileiros. A consolidação do sistema republicano dependia da organização de um sistema 

nacional de educação com matriz na formação do caráter e educação cívica dos brasileiros. 

Nos primeiros anos da República, o Código Epitácio Pessoa (1901) aglutinou legislações, a 

Reforma Rivadávia Correia (1911) reforçou a liberdade do ensino e a Reforma Carlos 

Maximiliano (1915) oficializou novamente o ensino. A Lei Rocha Vaz (1925) encerrou o 

ciclo reformista da Primeira República, implantou o regime de seriação no ensino secundário, 

a frequência obrigatória e a ampliação da função fiscalizadora e normativa do poder central. A 

primeira Constituição Republicana delegou aos Estados a função de prover instrução primária 

em sua jurisdição, estimulando São Paulo a realizar sua reforma (1890). A reforma paulista 

deu ênfase à formação de professores na Escola Normal, criou os grupos escolares a partir da 

reunião de escolas isoladas e começou a ser imitada nos outros estados da federação. Para os 

https://sites.google.com/site/felipetiagogomes/hinos
https://sites.google.com/site/felipetiagogomes/hinos
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republicanos, o desenvolvimento só era possível mediante a instituição de uma educação 

pública assentada no conhecimento científico. O “entusiasmo pela educação” e o “otimismo 

pedagógico” permearam a evolução das ideias pedagógicas no país atribuindo à educação o 

papel de resolver os problemas nacionais. Os grupos escolares representavam o ensino 

moderno, capaz de alavancar o progresso brasileiro e anunciar um novo episódio na história 

da educação brasileira. Não alcançaram todos os pontos do território nacional, mas 

representaram um grande avanço na organização do sistema educacional durante a Primeira 

República e imprimiram sua marca nas cidades e na sociedade brasileira. A existência dos 

grupos escolares vigorou de 1893 até os anos 1970, quando foram extintos e substituídos 

pelas escolas do então 1º. Grau. 

Palavras-chave: Período Imperial. Reformas Educacionais. Primeira República. Grupos 

Escolares. 

 

As Escolas de Primeiras Letras 

Durante os últimos tempos do período imperial (1822-1889), a instrução primária no 

país era caracterizada pela existência das Escolas de Primeiras Letras, criadas pela Lei de 15 

de outubro de 1827, na Câmara dos Deputados. Pelo texto legal, as Escolas de Primeiras 

Letras deveriam ensinar os alunos a leitura, a escrita, a gramática, as quatro operações básicas 

da Matemática e noções de geometria. As Ciências Naturais e as Ciências Humanas não 

integravam o currículo escolar. A influência da Igreja Católica era grande. Considerada a 

religião oficial do Império, a educação nas Escolas de Primeiras Letras apresentava viés 

católico. De acordo com Tambara e Arriada (2005) apud Saviani (2013, p. 126), no currículo 

das Escolas de Primeira Letras estavam previstos “os princípios de moral cristã e de doutrina 

da religião católica e apostólica romana proporcionadas à compreensão dos meninos”. Para 

Saviani (2013), ao iluminar a população por meio da instrução, a ignorância era afastada e o 

país se aproximava da modernidade. Portanto, ela representava o espírito da época. 

 Adotando o método mútuo como estratégia pedagógica, o governo imperial acreditava 

expandir o ensino e poupar recursos, à medida que educava uma grande quantidade de alunos. 

O método mútuo ou lancasteriano, utilizava os alunos mais avançados para ajudar os 

professores em classes com grande número de alunos. Os alunos eram agrupados em um 

grande salão e, de uma posição mais alta, o professor se ocupava de supervisionar toda a 

classe, sobretudo os monitores que, na verdade, eram investidos na condição de docentes. 

Além do aproveitamento, o comportamento dos alunos também era avaliado (SAVIANI, 

2013). De acordo com Neves (2003) apud Saviani (2013), a conversa não era admitida e era 

considerada um ato indisciplinar, pois segundo o método de Lancaster, não se pode falar e 

aprender simultaneamente. 
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 A Lei das Escolas de Primeiras Letras propôs instalar escolas elementares em todos os 

cantos do império, sob a tutela do poder central, o que poderia originado um sistema nacional 

de instrução pública. Por força do Ato Adicional de 1834, o governo deixou a 

responsabilidade sobre essas escolas, atribuindo-a às províncias. Por meio de legislações 

desarticuladas e incoerentes, acentuou a carência do ensino e acabou minando a ideia de 

unidade das Escolas de Primeiras de Letras como tentativa de organização de um sistema 

nacional de instrução primária (SAVIANI, 2013). 

 Saviani (2013) afirma que a instrução primária na primeira metade do século XIX 

pouco avançou. Ele atribui o insucesso das Escolas de Primeiras Letras a vários fatores como 

precariedade na formação dos professores, pequena remuneração e pouca dedicação dos 

docentes, fracasso do método de ensino mútuo e ausência do acompanhamento de fiscalização 

das instituições pelas autoridades competentes. Esses fatores, segundo o autor, exigia uma 

grande reforma na instrução pública. 

A Reforma Couto Ferraz 

 A Reforma Couto Ferraz, de 1854, trouxe novos horizontes para se tentar retirar o país 

do atraso educacional. O documento dá grande destaque para a instrução primária e estabelece 

alguns parâmetros de reorganização do “sistema” educativo. A Reforma Couto Ferraz traz, 

em seu texto, prescrições importantes sobre a inspeção escolar, a regulação das escolas 

particulares e o regime disciplinar de docentes e diretores. Apesar de estar voltada para o 

município da Corte, a Reforma Couto Ferraz avança para o campo das províncias e estabelece 

novas obrigações para os governadores das províncias (SAVIANI, 2013). 

 A reforma trouxe algumas inovações, sob a perspectiva de levar a luz a toda a 

população brasileira com a obrigatoriedade do ensino primário dos 7 aos 14 anos de idade. 

Todavia, esse direito era negado aos escravos, impedidos de se matricularem (SAVIANI, 

2013). 

 A Reforma Couto Ferraz previa o agrupamento dos alunos em turmas (seriação) e o 

ensino simultâneo. Na organização dos estudos, com um ensino voltado para a prática, a 

escola primária estava dividida em dois segmentos: escolas de primeiro grau e escolas de 

segundo grau. Nas escolas de primeiro grau, os alunos estudavam leitura e escrita, noções de 

gramática e de aritmética, sistemas de pesos e medidas, à luz da instrução moral e religiosa. 

Diferentemente das Escolas de Primeiras Letras, nas escolas de segundo grau deveriam ser 

ministrados os seguintes componentes curriculares: desenvolvimento e aplicação prática da 
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aritmética, leitura dos Evangelhos e notícias sacras, princípios das ciências físicas e da 

natureza aplicadas à vida diária, geometria elementar, agrimensura, desenho linear, 

nomeações de música, canto, ginástica e aprofundamento do estudo de pesos e medidas 

(SAVIANI, 2013). 

 Diante da ineficiência das Escolas Normais, Couto Ferraz propõe sua substituição 

pelos professores adjuntos, com formação na prática, e convocados por meio de concurso 

público. Os professores adjuntos deveriam ter 12 anos ou mais e parecem corresponder aos 

alunos “docentes” das Escolas de Primeiras Letras. Durante três anos, deveriam se aperfeiçoar 

nos conteúdos e práticas de ensino e examinados anualmente. Aprovados no exame do 

terceiro ano, os professores adjuntos, maiores de 18 anos, poderiam substituir os professores 

em seus eventuais impedimentos, além de poderem ser nomeados como professores públicos 

para ocupar cadeiras vagas. Dessa forma, Couto Ferraz dispensou as Escolas Normais como 

estratégia de formação de professor, porém elas continuaram sendo utilizadas como locus de 

formação docente nas províncias (SAVIANI, 2013). 

A Reforma Leôncio de Carvalho 

 O ensino primário, secundário e superior no município da Corte foi reformado em 

1879, por meio da Reforma Leôncio de Carvalho. Balizada pelo ideário do higienismo, que 

vigorou durante o Segundo Império e a Primeira República, esta reforma trouxe em seu texto 

o princípio da liberdade de ensino primário e secundário no município da Corte, e liberdade 

para o ensino superior em todo o Império, desde que houvesse inspeção que garantisse as 

condições ideais de moralidade e higiene. Sob o manto do liberalismo iluminista, o discurso 

médico-higienista influenciou educadores, intelectuais e políticos (SAVIANI, 2013). 

 A Reforma Leôncio de Carvalho, em oposição ao método mútuo das Escolas de 

Primeiras Letras e ao método de ensino mútuo da Reforma Couto Ferraz, propõe o propõe o 

método intuitivo ou lições de coisas como diretriz pedagógica para corrigir a ineficiência do 

processo ensino-aprendizagem. O método intuitivo, que prezava pela reflexão e construção de 

ideias corretas, pela observação e percepção do aluno, trouxe para as escolas diversos 

materiais pedagógicos inovadores, como os quadros-negros, caixas para ensino de cores e 

formas, quadros do reino vegetal, aros, mapas, linhas, diagramas e caixas contendo objetos 

pedagógicos confeccionados em diversos tipos de materiais, dentre outros instrumentos que 

facilitassem a ação docente (SAVIANI, 2013). 
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 De acordo com Silva (2017), o método intuitivo era imprescindível na aprendizagem 

dos alunos e “consistia na valorização da intuição como fundamento de todo o conhecimento, 

isto é, na compreensão de que a aquisição de conhecimento decorria dos sentidos e da 

observação” (SOUZA, 1998 apud SILVA, 2017, p. 204). 

Segundo Saviani (2013), a utilização desse aparato pedagógico dependeria de 

diretrizes metodológicas que garantissem ao professor uma orientação segura para conduzir o 

trabalho pedagógico com as crianças. De acordo com Valdemarin (2004) apud Saviani 

(2013), o livro didático deixa de ser um instrumento destinado aos alunos para se transformar 

no material do professor, indispensável à organização e planejamento das atividades 

escolares, por meio de exercícios coerentes com a prescrição indicada pelo método intuitivo. 

 A Reforma Leôncio de Carvalho avançou no estabelecimento de diretrizes 

relacionadas à educação nas províncias, por meio de subvenção, auxílio técnico e inspeção de 

instituições que ministravam o ensino primário e secundário. Essa reforma trouxe algumas 

inovações em relação à sua Reforma Couto Ferraz, dentre as quais podem ser citadas: a 

regulamentação das Escolas Normais e fixação de seu currículo, nomeação de professores e o 

estabelecimento de um parâmetro de remuneração dos funcionários. A Reforma Leôncio cria 

os jardins de infância para crianças entre 3 e 7 anos de idade, o caixa escolar, bibliotecas e 

museus escolares, auxílio ao ensino privado e equiparação de Escolas Normais particulares às 

públicas, bem como a equiparação de escolas secundárias particulares ao Colégio Pedro II, 

criação de museus pedagógicos e bibliotecas populares junto às Escolas Normais, 

regulamentação do ensino superior e, grande liberdade para a iniciativa privada criar cursos 

livres dentro das faculdades do estado (SAVIANI, 2013). 

A tentativa frustrada de consolidação de um sistema educacional no período 

imperial 

 A instituição de um sistema nacional de instrução primária encontrou várias 

dificuldades para seu estabelecimento durante o período imperial. Enquanto os países 

europeus e os Estados Unidos já haviam consolidado seus sistemas de ensino, o Brasil ainda 

permanecia no nível da discussão das ideias, sem iniciativas concretas que pudessem 

alavancar o estabelecimento de uma rede de ensino ampliada e articulada, sob a tutela do 

poder central. O investimento pode ser apontado com o principal fator desfavorável a essa 

materialização do sistema educativo. 
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[...] a ideia de sistema nacional de ensino foi pensada no século XIX 

enquanto forma de organização prática da educação, constituindo-se numa 

ampla rede de escolas abrangendo todo o território da nação e articuladas 

entre si segundo normas comuns e com objetivos também comuns. A sua 

implantação requeria, pois, preliminarmente, determinadas condições 

materiais dependentes de significativo investimento financeiro (SAVIANI, 

2013, p. 166). 

 

 Os investimentos realizados na educação durante o Segundo Império variavam entre 

1,23% a 2,55% do orçamento imperial, enquanto as despesas militares consumiam mais de 

20% do orçamento geral. Diante do quadro de investimento pífio no sistema de instrução, o 

país vai acumulando carência educacional. Outra dimensão que deve ser considerada como 

empecilho para a educação está relacionada com as ideias pedagógicas que fundamentaram a 

ação educativa no império. No Segundo Império, predominaram as correntes tradicionalista, 

liberal e cientificista. Apesar do caráter modernista que as duas últimas ideias carregavam, o 

cientificismo positivista pregava a desoficialização do ensino, colaborando para o afastamento 

do poder central das questões educacionais e seu protagonismo no desenvolvimento da 

sociedade (SAVIANI, 2013). 

 De acordo com Valdemarin (2000) apud Saviani (2013), os pareceres de Rui Barbosa 

afirmavam que o papel do Estado enquanto instância representativa da sociedade só se 

concretiza na medida que a educação cumpre os objetivos a ela propostos e, à medida que as 

atribuições da educação são alcançadas, o Estado diminui sua função centralizadora. 

 Encerrado o Segundo Império e, com a proclamação da república, o movimento 

reformista prossegue, com um novo viés: a necessidade de reformar a moral do brasileiro. A 

reforma educacional pressupõe construir um sentimento de nacionalismo entre o povo 

brasileiro.  

Civismo, patriotismo, disciplina, moral, ordem e progresso foram premissas 

básicas do início da República no Brasil. A busca pela promoção do cidadão 

republicano teve na educação escolar seu canal mais enfático. A 

escolarização primária e o combate ao analfabetismo foram tomados como 

condição para o desenvolvimento do País e legitimação da própria República 

(AZEVEDO; SANTOS, 2016, p. 636). 

 

Para se construir e consolidar um sistema nacional de educação, são premissas básicas 

a formação do caráter e a educação cívica de todos os brasileiros, responsáveis pela 

construção da identidade nacional, a partir do sentimento de pertença dos brasileiros. 
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A década de 1890, no âmbito político brasileiro, foi marcada pela 

centralidade dos debates em torno da educação, por meio do discurso 

influenciado pelas repercussões da Revolução Francesa, a qual apregoava a 

defesa da instrução elementar para todos, como forma de se obter a 

civilização. Desse modo, o projeto civilizador da nação, elaborado pelos 

republicanos, concebia a educação escolar – especialmente o ensino primário 

– como elemento propulsor da evolução da sociedade brasileira rumo aos 

avanços alcançados pelos países desenvolvidos (SILVA, 2017, p. 202). 

 

 A consolidação do regime republicano dependia da organização de um sistema 

educacional concebido para atender ao fortalecimento da República e promover o 

desenvolvimento econômico e social. A integração nacional, o orgulho de ser brasileiro, estar 

integrado ao projeto de nação republicana e o desejo de prosperidade foram estabelecidos na 

proposta de uma República que 

[...] nasce acompanhada da crença da necessidade de remodelação da ordem 

social, política e econômica, e da convicção de que a educação seria o mais 

forte instrumento para a consolidação do regime republicano e para a 

construção do país moderno, capaz de oferecer ao povo as condições de sua 

inserção no regime democrático representativo (FERREIRA; CARVALHO, 

2011, p. 3). 

 

Nos primeiros anos da República, era importante aglutinar as legislações dispersas em 

uma legislação única, por meio do Código Epitácio Pessoa, de 1901. Entretanto, a política 

educacional brasileira balançava entre a centralização e a descentralização do ensino. A 

Reforma Rivadávia Correia, de 1911, reforça a desoficialização e a liberdade do ensino. 

Quatro anos mais tarde, a Reforma Carlos Maximiliano, de 1915, oficializou novamente o 

ensino e institui o exame vestibular para acesso ao ensino superior (SAVIANI, 2013). A 

Reforma João Luís Alves (Lei Rocha Vaz), de 1925, encerra o ciclo reformista da Primeira 

República. Esta reforma trouxe o regime de seriação no ensino secundário, a frequência 

obrigatória e a ampliação das funções fiscalizadora e normativa do poder central (NAGLE, 

1974, apud SAVIANI, 2013). 

 De acordo com Saviani (2013), o governo republicano não se responsabilizou pela 

instrução pública, questão endossada pela primeira Constituição republicana, que delegava e 

arbitrava aos Estados a função de legislar e providenciar a instrução primária sob sua 

jurisdição. Em 1890, a instrução primária é reformada no estado de São Paulo. Representando 

um novo alento para a educação pública, a reforma paulista dá ênfase à formação de 

professores por meio da Escola Normal, cria os grupos escolares e começa a ser imitada nos 

outros estados da federação. 
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Grupos escolares: instituição e caracterização 

As ideias dos republicanos que conseguiram colocar fim no regime imperial em 1889 

estavam impregnadas dos pressupostos positivistas de Augusto Comte. Para os republicanos o 

desenvolvimento da nação só seria possível mediante a instituição de uma educação pública 

calcada no conhecimento científico, na manutenção da ordem, da obediência e da disciplina. 

Os principais líderes desse movimento tiveram uma grande influência do 

positivismo de Comte, filosofia esta que defendia o conhecimento científico 

como a fonte de verdade, ressaltava também a importância da aprendizagem 

da obediência e da hierarquia para se atingir a ordem e consequentemente o 

progresso, e cabia à escola essa função disciplinadora. Dessa forma, os 

renovadores pretendiam homogeneizar a cultura para atingir os ideais 

republicanos (BERLOFFA; MACHADO, 2012, p. 2). 

 

Durante as primeiras décadas da República, o “entusiasmo pela educação” e o 

“otimismo pedagógico” permearam a evolução das ideias pedagógicas no país e interferiram 

nas decisões políticas, que atribuíam à educação a responsabilidade para resolver os 

problemas nacionais (BOTH, 2012). 

Para os republicanos, a educação imperial era sinônimo de atraso e emperrava o 

despontar de uma moderna nação, construída sobre a crítica às iniciativas que antecederam o 

período republicano. As pesadas críticas feitas ao fragilizado sistema educacional imperial, 

apontavam um novo caminho a ser seguido pela república que acaba de nascer. De acordo 

com Schueler e Magaldi (2009): 

Zombando do passado, as escolas imperiais foram lidas, nos anos finais do 

século XIX, sob o signo do atraso, da precariedade, da sujeira, da escassez e 

do “mofo”. Mofadas e superadas estariam ideias e práticas pedagógicas – a 

memorização dos saberes, a tabuada cantada, a palmatória, os castigos 

físicos etc. – a má-formação ou a ausência de formação especializada, o 

tradicionalismo do velho mestre-escola. Casas de escolas foram identificadas 

a pocilgas, pardieiros, estalagens, escolas de improviso, impróprias, pobres, 

incompletas, ineficazes (SCHUELER; MAGALDI, 2009, p. 35). 

 

As autoras chamam a atenção para a necessidade de se repensar os marcos rígidos da 

história brasileira, tradicionalmente dividida em colônia, império e república. Ao analisar a 

tese defendida em 1966 por Jorge Nagle, intitulada “Educação e Sociedade na Primeira 

República”, Schueler e Magaldi (2009, p. 36) alerta para a necessidade de abandonarmos os 

“marcos políticos clássicos para tentarmos compreender o processo de constituição da escola 

ao longo do XIX”. Para as autoras: 
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Esquecer a experiência do Império: este era o sentido da invenção 

republicana. Para realçar o tempo presente e a modernidade de suas 

propostas, o novo regime apagava os significados políticos e sociais do 

estabelecimento do princípio da gratuidade da instrução primárias, aos 

cidadãos, na Constituição de 1824, e as suas repercussões nas disputas pelos 

significados, extensão e limites dos direitos de cidadania (SCHUELER; 

MAGALDI, 2009, p. 37). 

 

O surgimento e instituição dos grupos escolares no Brasil decorreram de uma mudança 

de mentalidade acerca da instrução primária, originada nos ideais republicanos. A associação 

entre república e modernidade, segundo Azevedo e Santos (2016), promoveu uma calorosa 

discussão que culminou na mudança dos métodos de ensino utilizados na educação primária:  

O método intuitivo, considerado moderno, higiênico e progressista, 

influenciou o currículo escolar tanto no que se refere às matérias de ensino 

quanto à práticas docentes que perpassavam as atividades diárias das escolas 

(AZEVEDO; SANTOS, 2016, p. 636).  

 

Para Amorim (2015, p. 211): 

Os grupos escolares correspondiam a uma modalidade escolar que possuía 

métodos inovadores, avançados, modernos para o ensino primário que se 

contrapunham aos métodos ultrapassados utilizados pelas escolas de 

primeiras letras do período imperial.  

 

Todavia, o método intuitivo ou Lições de Coisas, utilizado como estratégia para 

promover a aprendizagem dos alunos nos primeiros grupos escolares e apregoado como 

adequado para a aprendizagem das crianças nos primeiros grupos escolares foi considerado 

pelo movimento escolanovista, a partir da década de 1930, como pedagogia tradicional.  

Após atribuir aos estados a responsabilidade com a educação, o estado de São Paulo 

promoveu, em 1892, uma grande reforma em seu sistema de ensino, com foco na escola 

primária. Essa reforma, seguida por vários estados brasileiros, instituiu os grupos escolares no 

Brasil. 

O modelo formulado e disseminado era o do grupo escolar, em que 

assumiam grande relevo aspectos como a construção de prédios 

considerados apropriados para a finalidade educativa, o trabalho escolar 

apoiado no princípio da seriação e no destaque conferido aos métodos 

pedagógicos, entre os quais se situava, especialmente, o método intuitivo; a 

divisão e hierarquização da atuação dos profissionais envolvidos no 

cotidiano da escola; a racionalização dos tempos escolares; o controle mais 

efetivo das atividades escolares, dentre outros (SCHUELER; MAGALDI, 

2009, p. 43). 
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Diferentemente das escolas isoladas, unidocentes, os grupos escolares propuseram 

uma profunda mudança na organização do tempos e espaços de aprendizagem, bem como na 

organização pedagógica e administrativa das unidades escolares, incluindo o surgimento da 

figura do diretor, responsável pela inspeção diária das atividades desenvolvidas na escola. 

A reorganização administrativa e pedagógica, proposta pelos grupos 

escolares, incidiram em profundas mudanças no ensino primário, pois 

resultou na racionalização e padronização do ensino, na divisão do trabalho 

docente, na classificação dos alunos, no estabelecimento de exames, no 

estabelecimento de programas amplos e enciclopédicos, úteis e verdadeiros à 

educação positivista voltada para a formação do novo homem republicano 

(SILVA, 2017, p. 204). 

 

 Também conhecido como escola graduada, o grupo escolar representou um avanço na 

instrução primária, à medida que estimulava o sentimento nacionalista proposto pelos ideais 

republicanos. A construção do espírito de nacionalidade dependia de uma escola organizada e 

disposta a formar o caráter do brasileiro “mediante a disciplina social, calcada no asseio, 

ordem, pontualidade, amor ao trabalho, honestidade, respeito às autoridades, virtudes morais e 

valores cívicos, tão necessários à formação do espírito de nacionalidade” (SOUZA, 1998 apud 

SILVA, 2017, p. 204). 

 Por outro lado, lecionar nos grupos escolares trouxe novas exigências para os 

docentes. A formação pouco fragilizada e pouco especializada dos professores, muitos deles 

leigos, trouxe novos desafios de formação profissional a serem superados no cenário 

educativo que despontava: 

[...] o programa de ensino tornou-se mais enriquecido e os professores 

tiveram que enfrentar alguns problemas, dentre eles, o de ampliar os seus 

conhecimentos para ensinar aos alunos, pois várias matérias foram incluídas 

no currículo, como História, Geografia, Ciências Naturais... e os mesmos 

não tinham essa formação específica; a sistematização do tempo e das 

práticas escolares; e a missão de ensinar os valores morais e cívico-

patrióticos (BERLOFFA; MACHADO, 2012, p. 3). 

 

 De acordo com Saviani (2013), as escolas isoladas foram reunidas e deram origem aos 

grupos escolares, que apresentavam a seguinte configuração: 

Cada grupo escolar tinha um diretor e tantos professores quantas escolas 

tivessem sido reunidas para compô-lo. Na verdade, essas escolas isoladas, 

uma vez reunidas, deram origem, no interior dos grupos escolares, às classes 

que, por sua vez, correspondiam às séries anuais. Portanto, as escolas não 

eram seriadas, ao passo que os grupos escolares eram seriados (SAVIANI, 

2013, p. 172). 
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 E o autor prossegue: 

Por isso esses grupos eram também chamados de escolas graduadas, uma 

vez que o agrupamento de alunos se dava de acordo com o grau ou série em 

que se situavam, o que implicava uma progressividade da aprendizagem, isto 

é, os alunos passavam, gradativamente, da primeira à segunda série e desta à 

terceira, até concluir a última série (SAVIANI, 2013, p. 172). 

 

 Para Ferreira e Toniosso (2016), além de serem a primeira manifestação de uma 

educação genuinamente pública no Brasil, os grupos escolares podem ser considerados como 

um projeto educativo que permitiu ao Estado educar os alunos dentro dos parâmetros exigidos 

pelos ideais republicanos: formação de caráter, desenvolvimento de virtudes morais, respeito 

e amor à pátria e disciplina. 

 Entretanto os grupos escolares parecem não ter conseguido atender toda a demanda de 

crianças em idade escolar obrigatória nas primeiras décadas do século XX. Neste sentido, 

Darius e Darius (2018) trazem a seguinte análise: 

O alcance dos Grupos Escolares a toda população em idade escolar não foi 

possível devido a alguns fatores relevantes: os altos custos para criação dos 

prédios escolares, as dificuldades de manutenção dos mesmos e a resistência 

de alguns grupos da sociedade que se incomodaram com o fato das crianças 

ficarem boas horas sob a autoridade da escola, afastadas do lar e do trabalho 

produtivo (DARIUS; DARIUS, 2018, p. 37). 

 

Os grupos escolares anunciaram um novo episódio na historiografia da educação 

brasileira. Apesar de não terem alcançado todos os pontos do território nacional, eles 

representaram um grande avanço na organização do sistema educacional brasileiro durante a 

Primeira República e imprimiram sua marca nas cidades e na sociedade brasileira. O regime 

de seriação, implantado nos grupos escolares continuam sendo adotados na atualidade, com 

algumas alterações. A existência dos grupos escolares na paisagem urbana das cidades 

brasileiras vigorou até os anos 1970, quando foram extintos em decorrência da Lei Federal nº. 

5.692/71, e substituídos pelas escolas do então 1
o
. Grau. 
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O ESPAÇO FÍSICO DA ESCOLA NORMAL DE OURO PRETO NA SEGUNDA 

METADE DO SÉCULO XIX: A BUSCA POR UM PRÉDIO PRÓPRIO PARA A 

INSTITUIÇÃO 

 

Jumara Seraphim Pedruzzi – UFMG 

Introdução  

O presente trabalho faz parte de uma investigação mais ampla, que possui como objeto 

de análise a Escola Normal de Ouro Preto no contexto do período imperial brasileiro (1835-

1889)
5
. O texto insere-se nos estudos sobre a História das Instituições Escolares e/ou 

Educativas e Formação Docente. Estabelece como finalidade discorrer acerca das 

acomodações físicas da Escola Normal de Ouro Preto na segunda metade do século XIX, 

notadamente na década de 1880.  

A Escola Normal de Ouro Preto foi criada a partir da lei nº 13, no dia 28 de março de 

1835, sendo a primeira escola dessa natureza instituída em Minas Gerais, na então capital da 

província, a cidade de Ouro Preto. Contudo, a instituição só veio a funcionar, de fato, cinco 

anos após a sua criação legal, já no ano de1840. O funcionamento da Escola Normal de Ouro 

Preto em sua primeira fase foi efêmero, uma vez que a instituição veio a fechar as suas portas 

dois anos após seu estabelecimento, já no ano de 1842. Permaneceu inativada por cinco anos, 

vindo a retomar as suas atividades no ano de 1847, a partir da norma nº 311 de 8 de abril de 

1846. Funcionou por mais cinco anos, encerrando novamente as suas atividades no ano de 

1852 (ROSA, 2001).  

Dessa forma, é possível perceber que, assim como outras instituições da mesma 

natureza instituídas no Brasil na primeira metade do século XIX
6
,  a Escola Normal da então 

capital de Minas Gerais passa por períodos conturbados em suas primeiras décadas de 

funcionamento, com fechamentos e reaberturas.  

                                                 
5
 O trabalho ora apresentado é recorte de uma pesquisa de Mestrado que possui como objetivo o estudo da 

trajetória da Escola Normal de Ouro Preto no contexto do período imperial brasileiro (1835-1889), dando 

especial ênfase para os momentos de crises e reestruturações vivenciados pela instituição ao longo do século 

XIX, e o seu funcionamento a partir da década de 1870.  
6
 Tanuri (2000) aponta que, em linhas gerais, as primeiras escolas normais instituídas no Brasil tiveram 

caminhos semelhantes, passando, muitas vezes, por períodos de instabilidade, fechamentos e reaberturas, até se 

consolidarem como institutos formadores.  
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Na década de 1870, porém, a partir da lei nº 1.769 de 1871, a reabertura da Escola 

Normal se tornou definitiva no contexto do século XIX
7
. Assim, a Escola Normal da então 

capital da província foi reinaugurada no dia 18 de abril 1872. Com o advento da década de 

1870, amplia-se o tempo de duração do curso, o currículo e as competências exigidas para os 

candidatos ao magistério (GOUVEA, ROSA, 2000).  

Tendo em vista esses apontamentos, no presente trabalho busca-se analisar a Escola 

Normal de Ouro Preto no contexto de sua terceira fase de funcionamento, especificamente no 

que diz respeito ao espaço físico da instituição na década de 1880. Assim, possui como 

objetivo principal discorrer acerca das acomodações da instituição, bem como apresentar a 

busca incessante, realizada sobretudo pelo professores e diretores, para a obtenção de recursos 

governamentais, a fim de se construir de um prédio próprio e adequado para ela.  

Para tanto, irá se fazer uso de uma série de fontes acerca do objeto desse estudo, tanto 

internas, ou seja, produzidas no interior da própria Escola Normal de Ouro Preto, quanto 

externas, como, por exemplo: correspondências expedidas e recebidas pela diretoria da 

instituição, atas da congregação de professores, periódicos mineiros, relatórios dos 

presidentes da província de Minas Gerais na Assembleia Legislativa Provincial, entre outras.  

A busca pela construção de um prédio próprio para a Escola Normal de Ouro 

Preto 

No início da década de 1880, a Escola Normal de Ouro Preto dividia seu espaço físico 

com o Liceu Mineiro, a Inspetoria Geral da Instrução Pública da província de Minas Gerais e 

o curso de Farmácia. Em edição do dia 23 de maio de 1882, o jornal Liberal Mineiro relata a 

visita do presidente da província naquele período, o Sr. Dr. Theophilo Ottoni, ao prédio onde 

funcionavam essas quatro importantes instituições educacionais da cidade. Após a visita, o 

presidente concluiu que o local era pequeno para comportar todas elas: 

Accumuladas nos acanhados compartimentos de um só edifício, as aulas não 

podem funcionar regularmente, e o Sr. Ex., depois de reconhecer 

pessoalmente o grave inconveniente que dahi resulta, expedio ordens para se 

construir um predio em condições apropriadas (LIBERAL MINEIRO, 

1882). 

                                                 
7
 No início do século XX, especificamente no ano de 1905, a Escola Normal de Ouro Preto fechou as suas portas 

pela terceira vez desde a sua criação. O instituto foi suspenso em cumprimento da lei n° 395 de 23 de dezembro 

de 1904, que dizia respeito à suspensão temporária das escolas normais de todo o estado de Minas Gerais. A 

suspensão momentânea dos institutos seria justificada pelos governantes mineiros, para que eles ressurgissem já 

no ano seguinte de acordo com os moldes da Reforma João Pinheiro de 1906 e seguindo o perfil da Escola 

Normal da nova capital, a cidade de Belo Horizonte (PEDRUZZI, 2014). 



X COPEHE 
Minas no Passado e no Presente: Percursos da História da Educação  

 

52 

 

Devido à má acomodação em que se encontravam as quatro instituições apontadas, o 

presidente resolveu procurar outros espaços para melhor comportá-las. O jornal Liberal 

Mineiro noticia, então, em edição do dia 27 de dezembro, sobre a nova sede que se pretendia 

para a Escola Normal. 

Segundo a nota, o instituto teria funcionado por uns meses em um Chalet, 

posteriormente cedido para o estabelecimento da Escola de Farmácia. Em discurso à 

Assembleia Provincial na sessão do dia 1.º de agosto de 1882, o Presidente Theophilo Ottoni 

destaca a necessidade da mudança, já que o curso de Farmácia funcionava em duas salas do 

Liceu que não o acomodavam suficientemente. No Chalet, porém, havia água e terreno 

abundantes para a criação de um horto botânico e para a realização de “trabalhos a fogo”, 

necessários para as aulas do curso em questão. Já sobre a nova localização da Escola Normal, 

o presidente afirma: 

A desta capital, que funcionava no Chalet da Praia de Ouro Preto, vae ser 

removida, á requisição do Sr. Inspetor geral, para um prédio contínuo ao 

lyceu mineiro que tem que ser arrendado ao seu proprietário. Esta remoção 

era indispensável, para que no Chalet pudesse acommodar-se o curso de 

pharmacia, que funccionada em duas salas acanhadas do Liceu (MINAS 

GERAIS, 1882). 

 

Percebe-se, pois, que o governo priorizou o curso de Farmácia para a ocupação do 

Chalet, ficando a Escola Normal alocada no antigo espaço ocupado por aquele. Contudo, 

conforme a notícia do Liberal Mineiro de 27 de dezembro de 1882, o prédio do Liceu também 

não acomodou convenientemente as aulas secundárias e normais, fazendo com que a 

presidência da província buscasse, novamente, outro local para sediar a instituição. Na edição 

citada, é apresentado o contrato do arrendamento de um novo prédio para atividade da Escola 

Normal. O edifício arrendado pertencia ao Tenente Coronel Domingos Magalhães Gomes e 

localizava-se na Freguesia de Antônio Dias, na Rua Dr. Claudio, número 19
8
.  

Pelas notícias dos jornais da época, é possível perceber que a nova localização da 

Escola Normal
9
 – antes situada na Freguesia de Ouro Preto e agora deslocada para a de 

                                                 
8
 A rua em questão ainda existe na cidade de Ouro Preto. Atualmente, ela chama-se Rua Carlos Manoel, 

popularmente conhecida como Rua do Ouvidor. 
9
 Pelo que as fontes orais e escritas indicam, é possível inferir que o prédio em que funcionou a Escola Normal 

neste período ainda existe na cidade de Ouro Preto. Nele também funcionou, outrora, o Colégio Assunção e a 

Escola de Farmácia. Atualmente, o edifício situa-se em frente a popular “Feira de Pedra Sabão” da cidade, e 

próximo a Igreja histórica de São Francisco de Assis. 
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Antônio Dias – causou discussões na cidade e oposição de uma parcela da população, 

principalmente dos habitantes da Freguesia onde estava instalada a instituição anteriormente. 

Em edição do dia 30 de novembro de 1882 do periódico A Província de Minas há um 

texto intitulado “A escola normal de Ouro Preto e suas annexas” e nele são tecidas duras 

críticas à mudança da instituição para a Freguesia de Antônio Dias. Conforme a notícia, a 

modificação seria injusta e traria vários inconvenientes para a população da Freguesia de 

Ouro Preto. Seguem alguns dos pontos apresentados: 

O facto dessa transferência [...] prejudica cruelmente a todos os ouro-

pretanos, que tem filhas a educar. [...] Além disso, não se podia escolher 

lugar menos propício para um estabelecimento escolar, no foco da maior 

actividade commercial, que há em Ouro Preto [...] de modo que será mister, 

que tanto professores como alunnos tenhão pulmões de aço para poderem se 

ouvir reciprocamente (A PROVÍNCIA DE MINAS, 1882). 

 

Em resposta a esta publicação, o jornal O Liberal, em edição do dia 5 de dezembro de 

1882, apresenta na chamada “Sessão Livre” um texto refutando os argumentos da  notícia 

anterior
10

. Conforme a nota, não havia mais como a Escola Normal se situar no mesmo prédio 

em que o Liceu e por isso a necessidade da mudança, sendo esta, antes de ajustada, discutida 

amplamente entre os professores da Escola. Na notícia pontua-se, ainda, que a nova 

localização não prejudicaria os habitantes da Freguesia de Ouro Preto, pois o edifício estava 

alocado de tal forma que atendia a todos. Sobre a acusação em relação ao possível barulho 

que haveria na nova sede, respondeu-se “Quem conhece a casa e vê a altura em que está 

collocada, comprehende logo que não tem procedência tal allegação, e que os illustres 

professores e alunnos não terão necessidade de reformar pulmões para se fazerem ouvir” 

(LIBERAL MINEIRO, 1882). 

Ainda a esse respeito, o diretor das obras públicas da província também justificou a 

mudança, informando não haver outro prédio desocupado na cidade que pudesse comportar o 

instituto, senão o do Tenente Domingos Magalhães. O diretor explicou que: 

 

 

                                                 
10

 De acordo com a nota escrita no jornal O Liberal a notícia anterior teria sido de autoria dos Mocotós, nome 

dado para os habitantes da Freguesia de Ouro Preto. Segundo a publicação, o texto escrito pelos Mocotós seria 

resquício de uma briga antiga entre os moradores das duas freguesias: Ouro Preto e Antônio Dias. Os habitantes 

da Freguesia de Antônio Dias, por sua vez, eram chamados de Jacubas. O texto apresentado no A Província de 

Minas foi assinado somente como “Um por todos”. Em resposta provocativa, a publicação do Liberal Mineiro 

foi assinada pela frase “Um por todos os Jacubas e Mocotós”. 
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A sua posição, quasi no centro da cidade, o torna apropriado para 

estabelecimentos que são frequentados, como a escola normal, por alunnos 

residentes em ambas as freguezias. E desde que o proprietário obrigue-se a 

fazer nos compartimentos internos as alterações exigidas pelo novo destino 

do prédio, nenhuma rasão havia para repellir a proposta, que fez, de alugal-o 

á província (LIBERAL MINEIRO, 1882). 

 

Conforme a notícia publicada no Liberal Mineiro em 27 de dezembro de 1882, o 

Tenente Domingos Magalhães teria arrendado o prédio para o funcionamento da Escola 

Normal de Ouro Preto pelo período de 3 a 5 anos. No contrato, consta que o proprietário 

deveria efetuar uma série de mudanças no edifício até o dia 31 de janeiro do ano seguinte, 

1883, a fim de se efetuar a mudança e melhor comportar os alunos normalistas. 

Desse modo, no ano de 1883, o instituto normal passou a funcionar no edifício citado 

acima. De acordo com publicação do jornal Liberal Mineiro do dia 22 de fevereiro de 1883 

em expediente da Secretaria do Governo “Ordenou-se ao Inspector Geral da Instrucção 

Pública, que faça a mudança da escola normal desta capital para o predio arrendado para 

semelhante fim, de propriedade do tenente coronel Domingos Magalhães Gomes” (LIBERAL 

MINEIRO, 1883). 

Entretanto, apesar da mudança, e de não dividir mais espaço com outras instituições, o 

novo edifício ainda não comportava adequadamente o rol de normalistas. É possível fazer 

essa inferência tendo-se em vista que, no mesmo ano, o diretor Randolpho Bretas teceu 

reclamações sobre o seu espaço físico e começou uma mobilização em prol da construção de 

um ambiente mais apropriado para a escola. 

Assim, já na segunda sessão da Congregação de Professores da Escola Normal de 

Ouro Preto, o diretor colocou em pauta a necessidade da construção de uma sede própria. 

Nesse encontro, Randolpho Bretas nomeou os docentes Affonso Brito e Carlos Copsey para 

formarem uma comissão com o propósito de buscarem, junto ao governo provincial, a 

aquisição da verba necessária à obra pretendida. 

Já na reunião seguinte, que aconteceu no dia 29 de dezembro de 1883, os professores 

Copsey e Brito informaram sobre como andava o desenvolvimento da tarefa de que foram 

incumbidos. Conforme a ata da sessão da congregação, os docentes afirmaram que 

conversaram com o conselheiro Joaquim José de Sant’Ana sobre a necessidade de verbas para 

a construção do edifício, mas que não obtiveram resposta positiva “[...] infelizmente nenhum 
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resultado obtiverão, sendo que o conselheiro entende dever dar ao dinheiro applicação diversa 

[...]” (APM, IP – 138, 1883). 

Logo, percebe-se que o conselheiro responsável pelas verbas destinadas à instrução 

pública não entendeu conveniente fornecer o dinheiro para a construção da sede da escola, por 

considerar que esse recurso deveria ter outra aplicação. O que se observa nesse período é que 

são recorrentes as reclamações governamentais com os altos custos da instrução pública e 

com a falta de recursos financeiros da província para tal fim. Como escreve o próprio 

Conselho Diretor da Província de Minas Gerais, em 7 de agosto de 1885:  

Considerando que no seu estado financeiro actual não pode a Província 

prover a todas as necessidades do ensino público, principalmente no que diz 

respeito a construcção de casas escolares, melhoramento das actuais, 

aquisição de mobília, material technico e livros para a distribuição gratuita 

para alunnos pobres [...] (APM, IP3/5 – Cx 01, doc. 11, 1885). 

 

Apesar disso, as solicitações por um espaço mais apropriado para o instituto normal de 

Ouro Preto continuaram. No ano de 1885, Randolpho José Ferreira Bretas ainda reclamava 

sobre a má acomodação da instituição. Em carta endereçada ao inspetor geral, datada de 24 de 

abril daquele ano, o diretor escrevia que, como já havia apontado em seu relatório do ano 

anterior, os alunos normalistas não estavam bem alocados e o prédio não oferecia as 

condições necessárias para o bom andamento do curso. Bretas solicita, assim, providências do 

governo em relação ao problema que já vinha se perpetuando por anos. Ao descrever as 

deficiências do edifício em que se localizava a instituição, o diretor explana:  

A Escola Normal d’esta capital não se acha bem accomodada, sendo que, 

além de não ter as condições hygienicas requeridas, é insufficiente o prédio 

de antes a parte do predio em que funcionou. Assim, é por demais acanhada 

a sala em que está a escola prática do sexo masculino, não há onde possa 

funcionar a aula de música sem perturbar as outras, nem onde fiquem os 

professores enquanto esperão a hora da lição, não há cômodo para a 

secretaria, nem para estabelecer-se o museu pedagógico, de que falta (APM, 

IP1/3 – Cx 20, doc. 11, 1885). 

 

Pela carta, é possível perceber as precárias condições espaciais em que se encontrava a 

Escola Normal de Ouro Preto em meados da década de 1880. Nota-se, igualmente, a iniciativa 

e insistência do diretor Randolpho Bretas em cobrar providências do governo para sanar as 

mazelas do instituto. Porém, ao que parece, a administração provincial não atendeu de 

imediato a mais essa solicitação. 
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Meses depois, o próprio Randolpho Bretas apresentou, novamente, uma proposta de 

solução para o problema. Em carta enviada ao inspetor geral, no dia 11 de dezembro de 1885, 

o diretor da Escola Normal informou que o proprietário do prédio, o Tenente Domingos de 

Magalhães Gomes, havia se disposto a alugar a outra parte contígua a ele, a fim de fornecer 

mais espaço para o instituto. Na carta, também constava anexada a planta da outra parte do 

edifício que, ao ser alugado pela província, permitiria ficar a escola, segundo o diretor “[...] 

bem acomodada e sanados os principais males de que ela se ressente” (APM, IP1/3 – Cx 20, 

doc. 23, 1885). 

Além da planta, constava também um escrito do proprietário, o Tenente Domingos de 

Magalhães, do dia 4 de dezembro de 1885, afirmando estar ele de acordo em alugar a outra 

parte do prédio onde morava pelo valor de cem mil réis. O tenente informa que havia 

demorado a responder a solicitação, pois estava procurando outro local para mudar-se com a 

família, e, tendo-o encontrado, estava disposto a alugar a segunda parte do edifício para 

melhor comportar as aulas normais. O local seria entregue já com as modificações e reformas 

necessárias, mas somente pelo valor por ele proposto: 

Este aluguel poderá parecer a algum um pouco elevado, mas V.S. sabe das 

grandes despesas que fui obrigado a fazer para colocar a casa nas condições 

de servir para a escola [...] Ve, portanto, V.S., que o aluguel que percebo é 

muito razoável [...] compreendo V.S se acceita o contrato em qualquer das 

condições apontadas, é porque tenho a vantagem de alugar o pavimento 

superior do prédio a uma só pessoa, vantagem esta de que também participa 

a Escola [...] (APM, IP1/3 – Cx 20, doc. 23, 1885). 

 

Não foram encontrados, nesta investigação, documentos que comprovassem se a 

proposta do tenente e do diretor foi aceita ou não pelos representantes governamentais. O que 

se sabe, porém, é que as reclamações quanto ao espaço da instituição, e o apelo por um lugar 

melhor para ela, continuaram nos anos subsequentes. 

Em ata da Congregação de Professores da Escola Normal de Ouro Preto de 15 de julho 

do ano de 1887, o diretor fez saber aos colegas que, diante da insuficiência da verba para a 

construção de um edifício apropriado, solicitou, junto ao governo provincial, ao menos meios 

de adaptá-la com prédio próprio. Conforme o registro, o governo teria respondido, em ofício, 

que aguardava a reunião da Assembleia Legislativa para que fosse discutida a sua proposta. 

Finalmente, naquele mesmo ano foi votada na Assembleia Legislativa Provincial a 

verba destinada à obtenção de uma sede própria para a Escola Normal da capital. Em sua 



X COPEHE 
Minas no Passado e no Presente: Percursos da História da Educação  

 

57 

 

edição do dia 7 de março de 1888, o jornal A União publicou o extrato do expediente da 

secretaria do governo do dia 14 de dezembro de 1887, que em sua segunda sessão discorria 

sobre o assunto “A respeito do pedido feito pela inspetoria geral no sentido de ser recolhida á 

caixa de depósito a quantia de cinco contos de réis votada pela assembleia provincial para a 

acquisição de um edifício destinado para a escola normal da capital” (A UNIÃO, 1888). 

Já em edição do dia 8 de junho de 1889 do mesmo periódico, apresentou-se o extrato 

do expediente da secretaria do governo do mês de abril de 1889, em que se autorizava à 

Diretoria Geral da Instrução “A fazer a acquisição de todo material necessário para o edifício 

da escola normal da capital, que se acha em construcção” (A UNIÃO, 1889). 

De fato, o então vice-presidente da província no período, Dr. Barão de Camargos, 

discorre à Assembleia Legislativa Provincial, na sessão do dia 4 de julho de 1889, na parte 

correspondente às obras públicas, sobre o novo edifício a ser construído para a Escola Normal 

da cidade de Ouro Preto. Em seu pronunciamento, o Barão de Camargos explica que o 

instituto ainda funcionava, àquela época, em prédio alugado e completamente inapropriado, 

com altos custos para o governo. Por essas razões, fazia-se imprescindível a obtenção de um 

novo lugar para abrigar as aulas: 

Á vista, pois, dessa circumstancia, e attendendo o meu antecessor ás 

reclamações do Dr. Diretor da instrucção pública, determinou que fosse 

construído um edifício para a escola normal, encarregando o Dr. director das 

obras públicas da sua construcção, depois de confecção dos planos e 

orçamentos (MINAS GERAIS, 1889). 

 

Ainda conforme o vice-presidente, o terreno para a construção da nova sede da Escola 

Normal havia sido disponibilizado gratuitamente pelo cidadão Joaquim Manoel Brandão, 

oficial maior da Secretaria da Assembleia Provincial de Minas Gerais. Há notícia, também, no 

sentido de que a construção do edifício teria se iniciado no dia 22 de abril do ano de 1889 e 

que as obras estavam sendo efetuadas com rapidez
11

. 

Considerações finais  

Pelas fontes apresentadas foi possível perceber que, somente muitos anos após as 

primeiras reclamações e apelos da direção da Escola Normal de Ouro Preto, é que a 

                                                 
11

 As obras para a construção da Escola Normal de Ouro Preto continuaram no ano de 1890, já no contexto 

republicano. O jornal O Estado de Minas Geraes publica, nesse ano, uma série de notícias sobre a compra de 

diversos materiais para o andamento das obras do prédio, como: tijolos, ferragens, madeira e cimento. Nas 

publicações também constam outras despesas não especificadas e o pagamento dos homens empregados na 

construção (O ESTADO DE MINAS, 1890). 
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construção de um prédio próprio foi, enfim, aprovada pela Assembleia Legislativa Provincial. 

Pelos registros, observa-se também que a instituição, durante quase toda a década de 1880, 

funcionou em ambientes improvisados, alugados ou divididos. Os espaços destinados à 

escola, na maioria das vezes, não comportavam adequadamente suas salas, professores e 

alunos. 

Apesar das constantes e incessantes reclamações do diretor e docentes do instituto ao 

longo dos anos, poucas atitudes foram tomadas pelo governo mineiro a esse respeito. E 

mesmo as raras medidas adotadas possuíam, quase sempre, caráter paliativo. Pelas fontes, foi 

possível inferir que a construção de um prédio adequado para a escola de formação de 

professores da capital não era prioridade governamental, já que a discussão sobre o assunto 

perdurou por anos, sem aparente solução. Em um contexto onde o governo reclamava 

sistematicamente dos altos custos com a instrução pública e da falta de recursos financeiros, é 

plausível deduzir que outras medidas nessa área fossem consideradas mais importantes do que 

a construção de um edifício para a escola. Em contrapartida, observa-se o empenho da direção 

da Escola Normal de Ouro Preto em prol da aquisição de uma sede adequada para ela ao 

longo dos anos, mesmo que muitas vezes sem obter sucesso.  
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A SEDIMENTAÇÃO E/OU RESSIGNIFICAÇÃO DA IMAGEM E IDENTIDADE DA 

UFV A PARTIR DA ATUAÇÃO DO JORNALISTA E FOTÓGRAFO JOSÉ PAULO 

MARTINS (1981-2012) 

Laryssa Sampaio Ferreira – UFV     

 Denilson  Santos de Azevedo – UFV 

 

Introdução 

Este trabalho traz um compilado de reflexões e questões que são provenientes de uma   

longa  trajetória  de  envolvimento  com  a  produção  iconográfica  e  impressa  do fotógrafo   

e   jornalista   José   Paulo   Martins,   ex-servidor  da  Universidade  Federal  de Viçosa 

(UFV) entre os anos de 1981 e 2012. 

Este personagem, como já citado, exerceu dois cargos no período em que esteve na 

UFV: o  de  fotógrafo  e  o  de  jornalista.  Trabalhou  na  Imprensa  Universitária  e  foi chefe  

da  Coordenadoria  de Comunicação Social (CCS). Entre suas atribuições estava a 

responsabilidade  pela  edição  do  Jornal de UFV, pelo site de notícias da UFV e pelas 
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fotografias   que   eram  utilizadas   nos   mais   diversos   meios   de  comunicação,  por  ele 

mesmo  e  também por  terceiros, os quais recorriam a ele quando precisavam de alguma 

imagem.
12

 

As fotografias produzidas por ele compõem uma coleção com seu próprio nome. A  

“Coleção  José  Paulo  Martins”,  localizada  no  Arquivo  Central e  Histórico  da  UFV 

(ACH/UFV)  agrega,  aproximadamente,  sete  mil imagens,  produzidas  e  organizadas pelo 

seu  autor,   a   maior   parte   dessas  imagens  encontram-se  impressas,  organizadas  por 

envelopes   com   identificação   alfabética   (referente   ao   título)   e   numérica   e   algumas 

observações.  Além  dessas,  há  um  montante  significativo  armazenado  em  meio  digital, 

são   as   fotografias   mais   recentes   produzidas   por   ele,   organizadas   em  seu  próprio 

computador e caracterizadas  pelo advento das máquinas  digitais. 

O primeiro  contato  com a  “Coleção  José  Paulo  Martins” se deu através de um 

projeto  de  extensão  financiado  pelo  PROCULTURA/UFV,  e  intitulado  “Preservação  e 

acesso   à   Coleção   Fotográfica   da   UFV   produzida   e   acumulada   pelo   Jornalista   e 

Fotógrafo José Paulo Martins”
13

, o que demonstra a importância dos projetos, sejam eles de  

ensino,  pesquisa  ou extensão,  para  o  conhecimento  da  instituição e crescimento dos 

discentes  e  como  esses  três  pilares  se  imbricam e  se  fortalecem juntos.  Dessa  forma, 

este trabalho é mais  um fruto desse projeto de extensão realizado  no ano de 2017. 

Desse primeiro contato,  um dos  principais  incômodos  era  com relação  à  forma 

como  as  fotografias  eram utilizadas  pelos  pesquisadores,  na maior parte das vezes para 

ilustrar  determinado  evento  ou  personagem,  desconsiderando  muitas  vezes  a  trajetória 

da  fonte,  na  qual  encontra-se  implícita  sua  intencionalidade,  a  de  seu  produtor  e  a 

daqueles  que  possibilitaram que  ela  chegasse  às  mãos  do  pesquisador.  Essas  primeiras 

indagações  se  tornaram o  problema  de  pesquisa  da monografia de título “Coleção José 

Paulo Martins: o olhar do fotógrafo e sua narrativa (1981-2012)”, defendida e aprovada em 

2018, no curso de História  da UFV. 

                                                 
12

 Coordenadoria de comunicação social. José  Paulo   Martins   (1952   -  2013).  Disponível em: 

https:<//www2.dti.ufv.br/ccs_noticias/scripts/exibeNoticia.php?codNot=19555>.  Acesso em 22 de mar. de 

2018. 

13 Registro de Atividades de Extensão (RAEX). Preservação e acesso à Coleção Fotográfica da UFV REUNIda  

e  produzida  pelo  Jornalista  e  Fotógrafo  José  Paulo  Martins  .Número  de registro PRJ- 083/2014.  

Disponível em: <http://www.raex.ufv.br/raex/scripts/dadosAtividade.php>.  Acesso em 20 de nov. de 2018 
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Este trabalho, portanto, apresenta   alguns   elementos   dos   estudos   realizados 

anteriormente  em consonância  com outras  questões  propostas no pré-projeto construído e 

apresentado na seleção do Programa de Pós-Graduação em Educação Stricto Sensu da UFV.  

Dessa  forma,  têm-se  como  objetivo  a  análise  de  alguns  impressos  e  de algumas 

imagens  da  coleção  fotográfica,  de  forma  que  possamos  compreender  o  papel do  ex- 

servidor José Paulo Martins na divulgação do nome da UFV e 

na sedimentação/ressignificação  de sua identidade. 

Ao longo do  processo  de  pesquisa  e  análise  das  fontes  foi possível notar  um 

envolvimento  e  comprometimento  muito  grande  de   José  Paulo  Martins  para  com  a 

UFV, o qual visualiza-se através do tempo em que este permaneceu ligado à instituição, da  

iniciativa  de  produzir  e  organizar  um  acervo  fotográfico  e  dos  diversos  meios  de 

comunicação  que  estiveram sob sua responsabilidade. No período em que  ele esteve na 

UFV,  por  exemplo,  identificamos  uma  das  fases  mais  estáveis  e  com maior número de 

edições do Jornal da UFV. Este número começa a diminuir a partir da década de 1990, 

provavelmente   como   consequência   do   avanço   dos   meios   digitais   de   comunicação 

institucional,  mas ainda assim se manteve  estável (ROSADO, 2011, p. 51). 

Com isso, buscando compreender  a  relação  deste  servidor  com a  UFV e  seu papel  

na  construção  de  uma  determinada  memória  e  identidade  institucional,  optou-se, 

primeiramente,  pelo  mapeamento  da  coleção  fotográfica  e,  em seguida,  pela  análise  de 

algumas edições do Jornal da UFV no período em que ele era o Jornalista Responsável e nas 

quais identificamos  suas imagens  em reportagens  assinadas por ele. 

A Coleção Fotográfica e o Jornal da UFV  

A fotografia,  assim como  qualquer  fonte  iconográfica,  escrita  ou  oral,  deve passar  

pelo  crivo  da  criticidade,  pois  carrega  consigo  vestígios  de  sua  própria  história, os 

quais nos auxilia a compreender as intenções e motivações por trás de sua produção, ou  seja,  

é  preciso  problematizar  e  desnaturalizá-la  enquanto  fonte  de  verdade  e  prova viva  e 

incontestável do passado. 

Pensar na fotografia enquanto  fonte  é  compreender  que  ela  comporta  duas 

realidades:  uma  delas  é  um  retrato,  um  recorte  feito  por  algum  fotógrafo  de  algum 

evento  que  se  deu  em  momento  passado,  é,  portanto,  um  fragmento  da  realidade 

passada; a  outra  é  a  marca  de  sua  própria  realidade  e  história,  sua  trajetória  de vida, 

conservação e uso enquanto  fonte. (KOSSOY, 2001, p. 43-44). 
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Compreender a realidade  do  documento  é  conhecer  os  caminhos  percorridos pela 

fotografia e analisar “[...] as vicissitudes por que passou, as mãos que a dedicaram, os  olhos 

que a viram, as emoções que despertou, os porta-retratos que a emolduraram, os  álbuns  que  

a  guardaram,  os  porões  e  sótãos  que  a  enterraram,  as  mãos  que  a salvaram.”  (Ibid,   p.   

45).  Se  esse  documento  se  encontra  num  arquivo,  é  preciso questionar   como   ali  veio   

parar,   ou  se  é  uma  coleção  que  se  encontra  dispersa, compreender   as   razões   dessa   

dispersão,   se   foi  uma  perda  acidental  (incêndio  ou desgaste  físico),  proposital ou 

aleatória  (devido  ao  descaso  do  proprietário, ou falta de local e  condições  apropriadas  

para  acondicionar os  documentos  em questão),  e  ainda, com que finalidade  o documento  

foi criado e/ou preservado (Ibid). 

Como o fotógrafo é um dos elementos centrais na produção de uma fotografia é 

importante ressaltar que  é  ele  o  personagem central na  produção  da  subjetividade  da 

imagem,  imprimindo  nela  elementos  de  duas  naturezas,  ideológica  e  material,  ou  seja, 

atua  como  filtro  cultural  e  lente,  é  janela  para  um mundo  que  visualizamos  através  de 

seu   olhar.   Presenciamos  numa  imagem   a   atitude   do   próprio   fotógrafo   diante   da 

realidade -  seu estado de espírito e sua ideologia - principalmente quando fotografa para si.  É 

ele  o  responsável pela  organização  visual dos  detalhes  que  compõem o  tema, tal como a 

organização do cenário, a escolha do ângulo, do enquadramento, do jogo de luz, etc.  O  

principal é  não  se  esquecer  do  papel decisivo  que  “[...]  a  bagagem cultural,  a 

sensibilidade  e a criatividade  podem imprimir  no resultado  final.”  (Ibid, 2001, p. 42-43). 

Esses elementos justificam  o  fato  de  elencarmos  as  fotografias  como  uma  das 

fontes  a  serem  utilizadas  nesse  processo  de  compreender  a  atuação  de  José  Paulo 

Martins  na  sedimentação  e/ou ressignificação  da  imagem e  identidade  da  UFV.  O que 

essas  imagens  nos  diz  sobre  ele  e  sobre  a  forma  como  ele  retratava  a  Universidade? 

Ocorre uma inversão de valores ou uma continuidade histórica na forma como a UFV é 

representada e divulgada? 

A  atenção  e   cuidado   para   com   as   fotografias   também   apontam   para   a 

importância  e  relevo da Coleção, pois após a aposentadoria de José Paulo Martins, em 2012,  

as  fotografias  ficaram  abandonadas  no  subsolo  do  Edifício  Arthur  Bernardes, onde 

localizava-se a Coordenadoria de Comunicação Social e onde estiveram expostas à poeira  e  

demais  tipos  de  agentes  prejudiciais  por  mais  de  um ano,  comprometendo  a 

conservação  das  imagens.  A  iniciativa  de  cuidado  e  zelo  se  dá  com  um  processo 
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intermediado   pelo   funcionário   aposentado   da   UFV,   Gustavo   Sabioni,   e   com   o 

consentimento  da  jornalista  Adriana  Passos,  em  nome  da  Divisão  de  Jornalismo/CCS, 

para a transferência  desse material para o ACH/UFV. 

As imagens da Coleção não estão agrupadas por séries e o único instrumento de 

pesquisa existente é um documento com a descrição de todos os envelopes, respeitando a  

ordem alfanumérica,  os  títulos  e observações. No entanto, muitas vezes os títulos dos 

envelopes  não  correspondem  exatamente  ao  tema  principal  da  fotografia.  Afinal,  os 

títulos  colocados pelo José Paulo atendiam a uma demanda pessoal e institucional e não 

visavam atender às  necessidades  de  pesquisadores.  Devido  a essa dificuldade, optou-se por  

selecionar  uma  pequena  amostra  de  envelopes  na  coleção para poder minimamente 

demonstrar  os principais  temas presentes entre os títulos. 

Como é possível fazer  buscas  por  palavras  chaves  o primeiro passo foi separar uma  

cópia  da  listagem das fotografias. Com isso, foram estabelecidos alguns temas que, pelo  

convívio e proximidade com a Coleção, teriam mais propensão a aparecerem entre os  títulos.  

A  partir  desses  temas  foram  classificados  os  vinte  primeiros  envelopes  de cada  letra  

(A01 – A21; B01 – B21 e assim por diante), e para cada tema identificado atribuído  um ou 

mais  símbolos.  Ao  final da  lista  obtivemos  um total de  415 envelopes classificados.   

Após   a   classificação   bastava   localizar   no   documento   cada   símbolo atribuído  para  

fazer  a  contagem.  É  importante  ressaltar  que  antes  de  atribuir  esses símbolos  foi  

conferido  se  algum  deles  aparecia  no  documento,  pois  se  aparecesse dificultaria  a 

contagem. 

Amostragem dos temas que mais aparecem na Coleção José Paulo Martins 

 

 

 

 

 

 

 

*Gráfico produzido com base nos dados obtidos a partir da classificação dos 415 envelopes. 
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É preciso  destacar   também  que   alguns   envelopes   receberam  mais  de  uma 

classificação, e que algumas letras não possuem 20 envelopes, é o caso da letra J – 17 

envelopes; K e Q – 1 envelope; W – 6 envelopes; X e Y – nenhum envelope. Concluiu- se que 

a maior parte dos envelopes (32%) tratam de eventos acadêmicos; 25% são sobre docentes,  

servidores  e  funcionários;  17%  sobre  prédios,  obras  e  áreas  internas;  16% sobre  

eventos  culturais;  e  10%  sobre  discentes,  como  foi possível observar  no  gráfico acima.
14

 

O momento seguinte  foi  destinado  a  localizar  algumas  das  fotografias  de  temas 

mais  frequentes  na  Coleção  José  Paulo  Martins  no  Jornal  da  UFV.  Esta  etapa  foi 

importante  devido  à  dificuldade  de  ler  e  interpretar  as  imagens  de  forma  isolada  e  às 

inúmeras   possibilidades   oferecidas   pelo   uso   das   fontes   iconográficas   e   impressas 

conjuntamente. 

Figura 1: Fotos da Edição nº 1.386 do Jornal da UFV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Central e Histórico da UFV. F78 - Fotos da Edição nº 1386 do Jornal da UFV. Coleção 

José Paulo Martins. 

Este envelope, selecionado para ilustrar  o principal conteúdo da Coleção, possui 

quatro imagens agrupadas sob um título bastante genérico: Fotos da Edição nº 1.386 do 

Jornal   da   UFV,   e   complementado   pelas   palavras   “Inauguração,   Quatro   Pilastras, 

Simpósio,  Laboratório”,  descritas  nas  observações.  Uma  barreira  neste  momento,  tanto 

para o pesquisador como para aqueles que lidam com a organização do arquivo é a falta de 

contexto. Observar essas imagens pouco acrescenta no que sabemos a respeito delas, mas  

                                                 
14

As outras categorias não foram citadas, pois  representam uma porcentagem pequena em relação à  amostra.  

Foram classificados um total de 415 envelopes, sendo que a coleção possui 3779. 
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uma  coisa  fica  evidente,  o  sistema  de  identificação  utilizado  pelo  José  Paulo Martins   

atendia   às   necessidades   dele,   armazenar   um  material  utilizado   (ou  a   ser utilizado)  

em seu trabalho  e que poderia ser aproveitado posteriormente. 

Ao  localizarmos  essas   imagens   no   Jornal   da   UFV   é   possível  analisá-las 

inseridas  em  seu  contexto.  A foto superior  esquerda  ilustra  a  inauguração  das  novas 

instalações   do   Laboratório   de   Nutrição   de   Ruminantes   da   Zootecnia   após   sua 

ampliação.  A imagem abaixo é  utilizada  para  divulgar  o  lançamento  de  um livro  sobre 

clonagem e doenças de eucalipto pela Editora UFV, dentre os presentes à mesa estão os 

autores  do  livro.  A foto inferior direita  é  também de  um momento  de inauguração, em 

que  a  placa  da  Unidade  de  Produção  de  Borbulhas  de  Citros  foi descerrada.  Estão 

presentes,   entre  outros,  o  Reitor,  Evaldo  Vilela;  o  diretor  do  Centro  de  Ciências 

Agrárias  e  o  chefe  do  Departamento  de  Fitotecnia.  A  última  imagem  corresponde  à 

revitalização   das   Quatro   Pilastras,   recuperando   as   palavras   apagadas   pelo   tempo. 

Segundo  o  texto,  as  iniciais  das  palavras  “Estudar,  Saber,  Agir  e  Vencer”  formam  a 

sigla   ESAV   (Escola   Superior   de  Agricultura  e  Veterinária),  e  compõe,  desde  sua 

criação, o chamado “espírito  esaviano”.
15

 

As edições do Jornal da UFV de 2009 e 2010 se destacam pela quantidade de matérias 

a respeito das obras do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais  (REUNI)
16

 e do campus UFV de Rio Paranaíba, relembrando que o 

tema “prédios, obras e áreas internas” é um dos mais recorrentes na Coleção José Paulo 

Martins. Foi também em 2010 que o ex-reitor, Luiz Cláudio Costa, esteve com o ex-

presidente  Luiz  Inácio  Lula  da  Silva  no  Palácio  do  Planalto  em  Brasília  para  a 

inauguração  de  25  campi ligados  a 15 universidades, dentre ele os campi da UFV em 

Florestal e Rio Paranaíba. Na ocasião, o presidente Lula ressaltou os avanços ocorridos nos  

campi,  devido  à  construção  da  biblioteca,  do  pavilhão  de  aulas e da aquisição de novas 

                                                 
15

 Jornal da UFV. nº 1.386,  Ano 33. 30 de abril de 2004.  Viçosa-MG. 
16

 O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), busca 

ampliar o acesso e a permanência na educação superior. A meta é dobrar o número de alunos nos cursos de 

graduação em dez anos, a partir de 2008, e permitir o ingresso de 680 mil alunos a mais nos cursos de graduação. 

Para alcançar o objetivo, todas as universidades federais aderiram ao programa e apresentaram ao ministério 

planos de reestruturação, de acordo com a orientação do REUNI. As ações preveem, além do aumento de vagas, 

medidas  como a ampliação ou abertura de cursos  noturnos, o aumento do número de alunos por professor, a 

redução do custo por aluno, a flexibilização de currículos e o combate à evasão. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/REUNI-sp-93318841. Acesso em 18 de jul. 2019. 
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áreas para expansão do campus de Rio Paranaíba e à construção de pavilhões de aulas e 

laboratórios  em Florestal. 
17

 

Essa  edição de dezembro de 2010 é inteiramente voltada à manutenção do bom nome 

da UFV, pois destaca o desempenho dos cursos de Ciências Humanas no Exame Nacional   de 

Desempenho de Estudantes (Enade)
18

, sendo   que   os   cursos   de Administração, Ciências 

Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Agronegócio e Secretariado 

Executivo receberam nota máxima (5) e o de Direito nota 4. Por outro lado, o curso de Direito 

recebe destaque pelo fato de a UFV estar entre as três instituições  nacionais  de  ensino  

superior  com  maior  índice  de  aprovação  no  exame OAB. A mesma edição também trata 

da expansão dos dois campi da UFV.
19

 

No ano anterior já havia saído uma edição especial inteiramente voltada às obras do  

REUNI   na   UFV.  Ocupando  uma  página  inteira  do  jornal  lê-se  “UFV  supera 

expectativas do MEC para o REUNI”. Segundo o texto, os prédios já nasciam pequenos para 

a grande expansão que a UFV vinha experimentando, provocando uma mudança de cálculo  

ao  longo  da  construção,  as  obras  que  ocupavam 16,8  mil metros  quadrados passaram a 

33,6 mil metros quadrados, e os recursos de 18 milhões  para 38 milhões. 
20

 

Figura 2: Obras do REUNI no campus de Rio Paranaíba 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Central e Histórico da UFV. HD Externo. Coleção José Paulo Martins. 

 

                                                 
17 Jornal da UFV. nº 1.436,  Ano 37. 28 de dezembro de 2010.  Viçosa-MG. 

18
 O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de 

graduação, em relação aos conteúdos programáticos, habilidades e competências adquiridas em sua formação. O 

exame é obrigatório e a situação de regularidade do estudante no Exame deve constar em seu histórico  escolar.  

A  primeira  aplicação  do Enade ocorreu em 2004 e a periodicidade máxima da avaliação é trienal para cada 

área do conhecimento. Disponível em: http://inep.gov.br/enade. Acesso em 30 de jul. 2019. 

19 Ibid. 

20 Jornal da UFV. Número especial, Ano 36. 11 de dezembro de 2009.  Viçosa-MG. 
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Em 2011,  a  principal notícia  era  a  comemoração  do  85º  aniversário  da  UFV, sendo  José  

Paulo  Martins  orador  da  solenidade  e  também agraciado  com a  Medalha José Valentino da 

Cruz, em homenagem pelos 30 anos de serviços prestados à UFV. O segundo  destaque  foi  para  a  

inauguração  da  Biblioteca  Central  do  campus  de  Rio Paranaíba (Figura  2) e para a formatura  

de sua primeira  turma.
21

 

Figura 03: Prédio da Saúde 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Central e Histórico da UFV. HD Externo. Coleção José Paulo Martins 

Figura 04: Laboratório das Engenharias 

 

 

 
 

 

Fonte: Arquivo Central e Histórico da UFV. HD Externo. Coleção José Paulo Martins. 

O jornalista responsável nessas edições  consultadas  era José Paulo Martins, que 

também  trabalhava  na  redação  ao  lado  de  outros  jornalistas,  como: Adriana  Passos, 

Kátia Fraga, Léa Medeiros e Sabrina Areias. A maioria das matérias citadas aqui foram 

assinadas por ele, mas nem todas são identificadas. A regra é, aparentemente, identificar a 

autoria  dos textos maiores  e de mais destaque. 

As  Figuras  3  e  4  representam  a  construção  de  um  prédio  e  de  um anexo, 

respectivamente,  ambos  no  campus  de  Viçosa.  O  Laboratório das Engenharias foi uma 

das obras que mais atrasou, iniciada em 2012 e com término previsto para 2013, como 

também é possível notar na placa da foto. Essas imagens são um caso em que prevalece a   

função   de   registro   e   no   qual  dificilmente   conseguimos   identificar   algo   além  da 

realidade  física  e  material  do  documento.  Todavia,  se  relacionarmos  essas  imagens  a 

                                                 
21

 Jornal da UFV. nº 1.441.  Op. Cit. 
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outros  tipos  de  fontes,  como  os  jornais,  podemos  expandir  esse  conceito  de  realidade 

para  uma  dimensão subjetiva que optou por dar visibilidade a determinados elementos e não 

outros. 

Como  foi  possível  notar,  pelo  recorte  temporal definido,  a  análise  conjunta  das 

fotografias e dos jornais apontam para o tema “prédios, obras e áreas internas” como um dos 

mais recorrentes. Uma das possíveis explicações encontra-se no fato de este período analisado 

coincidir com o momento em que estava em andamento o projeto de expansão das  

universidades.  Quando  analisadas  isoladamente  as  fotografias  parecem não  carregar 

nenhum  outro  significado  além  do  observado  visualmente  através  da  materialidade  da 

imagem  que   atesta   diversos   elementos   da   realidade   passada.   No  entanto,  quando 

inseridas  em um contexto  maior,  estabelecemos  diversas relações entre as imagens e os 

jornais,  o José Paulo Martins e a UFV. 

Construindo a história de uma instituição  

Como  coloca   Lowenthal,   “Toda   consciência   do   passado   está   fundada   na 

memória.”  (LOWENTHAL,   1998,   p.  75).  Dessa  forma,  inferimos  que  José  Paulo 

Martins  teve  participação  ativa  na  sedimentação  ou manutenção de determinada imagem 

da  UFV,  pois  notamos  pela  construção  e  organização  de  um acervo  fotográfico,  uma 

iniciativa  a  serviço  da  memória  e,  consequentemente,  da  história  de  uma  instituição. 

Além  disso,  sua  iniciativa  se  destaca  pela  continuidade,  visto  que  em  seu  acervo  há 

fotografias que datam da década anterior a sua chegada à UFV, no ano de 1981, e que 

manteve  o mesmo esforço até o ano de sua aposentadoria,  em 2012. 
Interpretamos  as  fotografias  que  retratam as  obras  do  REUNI  como  mais  um 

argumento para demonstrar a participação de José Paulo Martins na 
construção/ressignificação  da  história  da  UFV,  visto  a  motivação  existente  por  trás 

delas.  As  fotografias  que  retratam  a  construção  dos  prédios  durante  o  REUNI  não 

serviam   apenas   às   notícias   divulgadas   nos   mais   diversos   meios   de   comunicação 

institucional,  eram fotos  produzidas  como  exigência do MEC, para fins de comprovar o 

andamento   das   obras.   A questão  é  que  José  Paulo  Martins  era  voluntário  nesse 

procedimento,  não  sendo  necessariamente  sua  obrigação  a  produção  dessas  imagens. 

Por  isso,  novamente,  identificamos  um esforço que caracteriza um, entre diversos outros 

que  encontramos  nas  narrativas  de  pessoas  que  conviveram com ele  e  que  afirmaram 

sua intensa  dedicação ao seu trabalho  e à UFV. 
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Também  ao  longo  da  análise  realizada,  observamos  certa  identificação  do  José 

Paulo Martins com a UFV, através das fotografias e das diversas matérias publicadas no 

Jornal  da  UFV.  Como  aponta  Halbwachs,  cada  indivíduo  se  reconhece  com base  na 

identificação  com  um  grupo  maior,  seja  pelos  interesses  em  comum,  pelos  afetos,  ou 

pelo  reconhecimento  de  uma  história  que  é  compartilhada,  ou seja,  ter  uma  identidade 

em  comum  com  um  grupo.  É  função  das  memórias  a  construção  das  identidades. 

(HALBWACHS,  2003,  p.  29-70).  Cada  vestígio  do  passado,  cada  memória,  pois, 

colabora   para   a   construção   do   que   entendemos   por   UFV:  uma   universidade   de 

qualidade,   um  ambiente   de   crescimento   profissional,  um  lugar  para  se  passear  de 

bicicleta,  caminhar  e desfrutar  da beleza do campus. 
Segundo Saviani, 

[...]  as  instituições   são   criadas   para   satisfazer   determinadas 

necessidades humanas, isto significa que elas não se constituem como algo 

pronto e acabado que, uma vez produzido, se manifesta como um objeto que 

subsiste à ação da qual resultou, mesmo após já concluída e extinta a 

atividade que o gerou. (SAVIANI, D. 2008, p. 28). 

 

A UFV é  como  uma  dessas  instituições, que independentemente da função para a  

qual  foi  criada  continua  se  reinventando  ao  longo  do  tempo,  não  é  algo  pronto  e 

acabado.  Esse  processo  de construção permanente é fruto das diversas relações que se 

estabelecem no  espaço  e no tempo, nas quais cada um cumpre determinado papel. Por isso,  

novamente  ressaltamos  a  participação de José Paulo Martins na consolidação e na 

reinvenção da imagem e identidade da UFV. Não se trata de colocá-lo em um patamar 

privilegiado,  mas  de  afirmar  que  a  Universidade  Federal  de  Viçosa  não  é  formada 

apenas  pela  sua  estrutura  física,  pelo  seu corpo  docente  e discente, mas também pelos 

inúmeros,  funcionários,  servidores,  técnicos  e  terceirizados  que  se  dedicam diariamente 

ao funcionamento  e crescimento  da instituição. 
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DE BENJAMIN CONSTANT A RIVADÁVIA CORRÊA: A CULTURA POLÍTICA 

REPUBLICANA E A ESCOLA DE FARMÁCIA DE OURO PRETO 

 

Leandro Silva de Paula – UFOP 

 

Resumo: O presente artigo pretende investigar o impacto e as reações da classe 

farmacêutica de Ouro Preto diante as primeiras reformas educacionais republicanas sob o viés 

da História Política e da História da Educação. Para isso, será necessário lançar mão dos 

estudos advindos da Nova História Política, compreender o ideário em torno das reformas 

educacionais Benjamin Constant (1890), Epitácio Pessoa (1901) e Rivadávia Côrrea (1911) e 

investigar as apropriações da "Cultura Política Republicana" no cotidiano de uma importante 

instituição de ensino superior: a Escola de Farmácia de Ouro Preto. Ao analisar a legislação, 

os decretos e os regulamentos que regiam o curso farmacêutico constata-se que a Escola de 

Farmácia de Ouro Preto, assim como qualquer outra instituição de ensino, estava emaranhada 

em distintas relações de poder/força e imersa em formas de dominação e/ou resistência. Pode-

se observar que o cumprimento da lei era fundamental para a instituição respeitar a 

equiparação exigida na época. Como nenhuma instituição de ensino está isenta de 

perturbações, conflitos e relações de poder antagônicas, o período da Primeira República foi 

um momento no qual a Escola de Farmácia de Ouro Preto passou por profundas mudanças e 

precisou se legitimar constantemente. Sendo assim, através de análise documental é possível 

identificar tanto momentos nos quais a classe farmacêutica precisou romper e questionar o 

poder simbólico exercido de forma impessoal pelo Estado e representado pela lei, quanto 

situações nas quais simplesmente aprovou ou acatou as mudanças. Logo, a finalidade 

principal desta pesquisa foi atentar para todas as reações, estratégias e formas mais sutis de 

resistência adotadas pelo grupo de Ouro Preto quando deparado com o impacto de tais 

reformas e das ideias oriundas da Cultura Política Republicana. 

Palavras Chave: Escola de Farmácia de Ouro Preto; Reformas Educacionais; 

Primeira República. 

 O presente artigo pretende investigar o impacto e as reações da classe farmacêutica de 

Ouro Preto diante as primeiras reformas educacionais republicanas sob o viés da História 

Política e da História da Educação. Para isso, será necessário lançar mão dos estudos advindos 

da Nova História Política, compreender o ideário em torno das reformas educacionais 

Benjamin Constant (1890), Epitácio Pessoa (1901) e Rivadávia Côrrea (1911) e investigar as 

http://www.seer.ufu.br/index
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apropriações da "Cultura Política Republicana" no cotidiano de uma importante instituição de 

ensino superior: a Escola de Farmácia de Ouro Preto. 

 Ao analisar a legislação, os decretos e os regulamentos que regiam o curso 

farmacêutico constata-se que a Escola de Farmácia de Ouro Preto, assim como qualquer outra 

instituição de ensino, estava emaranhada em distintas relações de poder/força e imersa em 

formas de dominação e/ou resistência.  

Como modo de socialização específico, isto é, como espaço onde se 

estabelecem formas especificas de relações sociais, ao mesmo tempo que 

transmite saberes e conhecimentos, a escola está fundamentalmente ligada a 

formas de exercício de poder. (VEIGA, 2003, p. 28) 

 

 Além disso, através da análise documental, também foi possível identificar que a 

Escola de Farmácia de Ouro Preto no início do período republicano estava inserida em um 

campo de disputa travado por diversas Culturas Políticas. Sendo assim, o objetivo primordial 

desta pesquisa é identificar a Cultura Política Republicana nas ações e na legislação ao 

entorno desta instituição de ensino superior. Rodrigo Motta (2009) conceitua "Cultura 

Política" como: 

Um conjunto de valores, tradições, práticas e representações políticas 

partilhado por determinado grupo humano, que expressa uma identidade 

coletiva e fornece leituras comuns do passado, assim como fornece 

inspiração para projetos políticos direcionados ao futuro. (MOTTA, 2009, p. 

21) 

 

 De acordo com Motta (2009), a origem do conceito de "Cultura Política" enquanto 

status acadêmico nos remete às Ciências Sociais norte-americana das décadas de 1950 e 1960. 

No entanto, vale destacar que a historiografia em geral estava pouco interessada em estudar os 

fenômenos políticos nesse período (décadas de 50, 60 e 70). O conceito ganhou destaque 

apenas com o retorno aos estudos políticos na década de 1980 e 1990 na França, 

principalmente nos trabalhos de Serge Berstein e Jean-François Sirinelli. Ou seja, no campo 

da História, o conceito de "Cultura Política" ganhou destaque inicialmente nos estudos 

desenvolvidos por historiadores externos ao movimento dos Annales. Uma observação que 

merece ser realçada é o fato de que ao analisar a coletânea de René Rémond intitulada "Por 

uma História Política" (1988)", obra considerada um marco do retorno dos estudos políticos 

na historiografia, Rodrigo Motta (2009) constata que o conceito de Cultura Política não possui 

grande relevância, aparecendo na obra apenas em algumas referências breves ou em alguns 
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poucos verbetes. Trata-se de um conceito complexo, no qual Serge Berstein (1988) enfatiza a 

pluralidade de significados e uma série de famílias políticas abordadas entre os historiadores 

franceses. Para exemplificar esta pluralidade do conceito, o autor destaca a existência de uma 

Cultura Política Comunista, Socialista, Liberal, Conservadora (tradicionalista) e Republicana. 

Além disso, o autor afirma que ao mesmo tempo que a cultura política é um fenômeno 

individual, ou melhor, interiorizado pelo homem, trata-se também de um fenômeno coletivo, 

partilhado por grupos numerosos.  

 Detendo-se ao conceito de Cultura Política Republicana, Motta (2009) afirma que 

foram necessárias décadas entre o nascimento da ideia republicana e a implantação dos ideias 

republicanos após os acontecimentos da Revolução Francesa. Noção também defendida por 

Serge Berstein (1998) 

Noutros termos, é necessário o espaço de pelo menos duas gerações para que 

uma ideia nova, que traz uma resposta baseada nos problemas da sociedade, 

penetre nos espíritos sob forma de um conjunto de representações de caráter 

normativo e acabe por surgir como evidente a um grupo importante de 

cidadãos. (BERSTEIN, 1998, p. 355-356)  

 

 Pensando no caso brasileiro, Motta (2009) aponta dois pontos relevantes para se 

analisar o conceito de Cultura Política Republicana. O primeiro é o fato de que a proclamação 

da República ocorreu com poucos choques entre as lideranças políticas do velho e do novo 

sistema; e segundo são os laços frágeis existentes entre o povo e o sentimento de cidadania. 

Dessa forma, a aplicabilidade do conceito de "Cultura Política Republicana" merece reflexões 

cuidadosas diante a posição supostamente frágil dos brasileiros perante a política e do seu 

pouco envolvimento com os assuntos referente à coisa pública. No entanto, seria possível 

lançar mão desse conceito para analisarmos o ideário, as consequências e as reações diante as 

primeiras reformas educacionais do período republicano na Escola de Farmácia de Ouro 

Preto? 

 Após a Proclamação da República, o Brasil passou por um período de contínuas 

reformas educacionais em todos os níveis de ensino, experimentando diversas medidas em um 

curto espaço de tempo. No plano federal, as primeiras décadas do regime republicano 

representaram a tensão na política educacional oscilando entre a centralização do ensino e a 

descentralização. Dermeval Saviani (2008) nota a descontinuidade como uma das principais 

características da política educacional brasileira.  
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Essas reformas, vistas em retrospectiva de conjunto, descrevem um 

movimento que pode ser reconhecido pelas metáforas do ziguezague ou do 

pêndulo. A metáfora do ziguezague indica o sentido tortuoso, sinuoso das 

variações e alterações sucessivas observadas nas reformas; o movimento 

pendular mostra o vai-e-vem de dois temas que se alternam sequencialmente 

nas medidas reformadoras da estrutura educacional. (SAVIANI, 2008, p. 

11).  

 

 A primeira Reforma educacional republicana - Benjamin Constant (1890) - procurou 

introduzir um currículo de caráter enciclopédico, com disciplinas científicas inspiradas no 

Positivismo. Benjamin Constant era defensor do ensino Laico e gratuito. Alterou a Reforma 

Leôncio de Carvalho ao exigir o diploma da Escola Normal para o exercício do magistério em 

escolas públicas. A reforma Benjamin Constant estabeleceu o Ginásio Nacional como modelo 

e padrão do ensino secundário a ser ministrado em todo o país e também  instituiu a 

obrigatoriedade dos exames de madureza, que ofereceriam aos alunos o certificado de 

conclusão do ensino secundário, permitindo-lhes candidatarem-se ao ensino superior.  

 Por sua vez,  entre 1901 e 1911 a educação no Brasil se orientou pelo código dos 

institutos de ensino superior e secundário, Reforma Epitácio Pessoa, também conhecida como 

Código do Ensino. Essa reforma preocupou-se com aspectos regulamentares, baixando 

normas para a equiparação das escolas particulares e para o processamento dos exames de 

madureza. Foi um momento de expansão do ensino superior. Esse código confirmou o 

princípio de liberdade de ensino da Reforma Leôncio de Carvalho, estendeu o privilégio da 

equiparação a todas as escolas privadas, estaduais ou municipais e acentuou a parte literária 

dos currículos. No entanto, colocou fim na liberdade de frequência que pregava a Reforma 

Leôncio de Carvalho de 1879 e possibilitou que o exame de madureza fosse mantido. 

 Outra reforma que provocou grande impacto na educação foi a Reforma Rivadávia 

Correa (1911). Baseada nas ideias do ensino livre, a reforma permitiu aos estabelecimentos de 

ensino secundário a realização de exames que seriam reconhecidos oficialmente. Estabeleceu 

a liberdade total do ensino secundário e superior, quer do ponto de vista didático, quer do 

administrativo. Segundo Dermeval Saviani (2013), a resposta foi a anarquia;  desoficialização 

do ensino e implantação de um currículo com viés Positivista. 

 O currículo do curso farmacêutico e os exames preparatórios necessários para a 

admissão na Escola de Ouro Preto refletiram as descontinuidades dessas reformas 

educacionais do Período Republicano. Por exemplo, em relação a Reforma Benjamin 

Constant, por intermédio do decreto de 1891 o curso farmacêutico de Ouro Preto foi 
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ampliado, uma vez que se criou um bacharelado em Ciências Naturais e foram implantados 

novos exames preparatórios fortemente caracterizados pelo cunho cientificista: 

Trigonometria, Física, Química e História Natural. Sendo assim, a cultura política republicana 

se fez presente nos princípios norteadores desta reforma, uma vez que constata-se no novo 

currículo uma ênfase na relevância de uma educação enciclopédica com base nas ideias 

positivistas da época. O período da Reforma Benjamin Constant além de representar um 

momento de crescimento e de grandes realizações na Escola de Farmácia, significou uma 

tentativa de ruptura com a tradição humanista que caracterizou a educação brasileira nos 

últimos séculos e o afastamento da educação dos preceitos religiosos (através da defesa do 

Estado laico).  

 Por sua vez, o Código Epitácio Pessoa (1901) - que ficou conhecido pela historiografia 

pelo fato de ter ditado normas para o processamento dos exames de madureza e para a 

equiparação das escolas particulares - reduziu significativamente os exames preparatórios 

necessários para a matrícula no curso de Farmácia de Ouro Preto. Além disso, o decreto 

número 3.902/1901 reduziu a duração do próprio curso. Antes da Reforma Epitácio Pessoa, o 

curso era composto por três anos de estudos – ou melhor, quatro anos para quem desejasse 

cursar o bacharelado; após a reforma de 1901, a duração passou a ser de apenas dois anos.  

 Fato é que no ano de 1899, ou seja, antes da Reforma Epitácio Pessoa, os exames 

preparatórios necessários para ingressar na escola de Farmácia de Ouro Preto eram compostos 

por: Português; Francês; Aritmética; Álgebra (toda álgebra); Geometria (toda a geometria); 

Trigonometria; Chorografia do Brasil; História do Brasil; Física; Química; Zoologia; 

Botânica; Mineralogia; Geologia. Enquanto após a Reforma Epitácio Pessoa os preparatórios 

foram reduzidos à apenas - Português; Francês (feitos em provas escritas e orais); Aritmética 

(prática); Álgebra até equações do 1º grau; Geometria plana; Elementos de física e química e 

Elementos de História Natural. (DIAS, 1989). Além disso, Dias (1989) aponta que as cadeiras 

do curso farmacêutico que no ano de 1893 eram compostas por: Física; Química inorgânica e 

mineralogia; Botânica e zoologia; Química orgânica e noções de Química biológica; Matéria 

médica e terapêutica; Química analítica e toxicologia; Farmácia teórica e prática; Anatomia 

descritiva e história natural médica; Fisiologia, Química Biológica e Medicina Judiciária, 

após a Reforma Epitácio Pessoa foram reduzidas à apenas -História Natural Médica, Química 

Mineral, Matéria Médica e Farmácia; Química Médica e Farmacologia. 
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 Diante as vicissitudes educacionais e as profundas mudanças no currículo e nos 

exames preparatórios, a Reforma Epitácio Pessoa foi amplamente criticada pela classe 

farmacêutica que respondeu a ela reivindicando e demonstrando sua indignação das formas 

mais variadas.
22

 Em 1907, por exemplo, foi enviada uma representação ao Congresso 

Nacional pelo Centro Farmacêutico de Minas Gerais, assinada pela Diretoria de Ouro Preto, 

na qual a classe farmacêutica comparou as perdas ocorridas em sua escola em contraposição a 

ampliação e a criação de novas cadeiras nos cursos das faculdades oficiais de Medicina, de 

Direito e de Engenharia; convocou as autoridades para legislarem sobre o assunto e propôs 

uma alternativa de programa para o curso farmacêutico.
23

  

 O curso farmacêutico foi novamente remodelado com a Reforma Rivadávia Correa em 

1911. Saviani (2008) alega que essa reforma visava possibilitar uma maior liberdade aos 

cursos superiores. Logo, as instituições de ensino ganharam maior autonomia, enquanto o 

Estado se desobrigou de suas funções interventivas. Na escola de Farmácia de Ouro Preto, o 

curso voltou a ter a duração de três anos e novos exames de admissão foram implantados.  

 Retomando a análise dos impactos da primeira reforma Republicana, o Decreto nº 

1.270, de 1891 (Reforma Benjamin Constant), ao deixar estabelecido que apenas poderia 

exercer a profissão de farmacêutico os licenciados em faculdades federais, colocou em dúvida 

a validade dos diplomas da escola de Farmácia de Ouro Preto, o que provocou muitos 

protestos na época e uma longa luta em busca de corroboração da equiparação conquistada 

pela faculdade por meio do Decreto nº 8.950, de 9 de junho de 1883. Dias (1989) afirma que 

no ano de 1891, perante a incerteza da legitimidade do curso, ocorreu uma transferência 

coletiva dos discentes de Ouro Preto para as faculdades do Rio de Janeiro e da Bahia. Logo, 

na primeira década do período republicano, observa-se inúmeros momentos nos quais a classe 

farmacêutica respondeu de diversas formas os impactos desse decreto de 1891, que tinha o 

intuito de reorganizar as faculdades de Medicina e Farmácia existentes no Brasil. A luta e a 

organização da classe farmacêutica se deu para que os direitos do grupo fossem preservados 

perante as reformas educacionais. Sendo assim, é plausível ter como hipótese de que a própria 

                                                 
22

 Ver: DIAS, J. R. Apontamentos históricos do Sesquicentenário da Escola de Farmácia de Ouro Preto. Ouro 

Preto: UFOP/ Escola de Farmácia, 1989.    

23
 Representação dirigida ao Congresso Nacional pelo Centro Farmacêutico de Ouro Preto. Documento 

encontrado no Arquivo da Escola de Farmácia de Ouro Preto, referente ao ano de 1907, não catalogado. 
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Faculdade de Farmácia seria um vetor de difusão ou de resistência à Cultura Política 

Republicana.  

 De acordo com Berstein (1998)
24

, os vetores sociais reprodutores das culturas políticas 

podem ser a família, as corporações militares, os partidos políticos, os sindicatos, as Igrejas e 

as instituições educacionais.  

(...) noutros termos, é necessário o espaço de pelo menos duas gerações para 

que uma ideia nova, que traz uma resposta baseada nos problemas da 

sociedade, penetre nos espíritos sob forma de um conjunto de representações 

de caráter normativo e acabe por surgir como evidente a um grupo 

importante de cidadãos. Não menos que a extensão do prazo, os vetores 

pelos quais passa a integração dessa cultura política merecem que se lhes dê 

atenção. Verificar-se-á sem surpresa que estes canais são precisamente os da 

socialização política tradicional. Em primeiro lugar, a família, onde a criança 

recebe mais ou menos diretamente um conjunto de normas, de valores, de 

reflexões que constituem a sua primeira bagagem política, que conservará 

durante a vida ou rejeitará quando adulto. Depois, a escola, o liceu, a 

universidade, que transmitem, muitas vezes de maneira indireta, as 

referências admitidas pelo corpo social na sua maioria e que apoiam ou 

contradizem a contribuição da família. Vêm depois as influências adquiridas 

em diversos grupos onde os cidadãos são chamados a viver. (BERSTEIN, 

1998, 356) 

 

 No caso da Escola de Farmácia de Ouro Preto, a adesão política ou a crítica às 

reformas educacionais, decorre em partes pela identificação aos valores defendidos pelo 

grupo farmacêutico. A instituição de ensino poderia ser uma transmissora de forma direta ou 

indiretamente das referências admitidas pelo corpo social na sua maioria e que apoiavam ou 

contradiziam os valores e costumes advindos da família ou da Igreja. A união da classe 

farmacêutica no início do período republicano foi possível graças ao fato de os membros 

desse grupo estarem inseridos em um mesmo espaço social e possuírem, muitas vezes, 

interesses iguais.  

 Conclusão:  

 Pode-se observar que o cumprimento da lei era fundamental para a Escola de Farmácia 

de Ouro Preto preservar a legitimidade do curso e respeitar a equiparação exigida na época. 

No cotidiano da instituição de ensino, nota-se a obediência à legislação, o respeito à 

hierarquia e todo um aparato burocrático, legitimado em decretos e regulamentos, que 

coordenam as interações dos atores e o funcionamento da escola, que são obedecidos em 

                                                 
24

 Ideia original de Gabriel Almond e Sidney Verba. 
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razão de um poder simbólico
25

 existente. Como nenhuma instituição de ensino está isenta de 

perturbações, conflitos e relações de poder antagônicas, o período da Primeira República foi 

um momento no qual a Escola de Farmácia de Ouro Preto passou por profundas mudanças e 

precisou se legitimar constantemente. Sendo assim, através de análise é possível identificar 

tanto momentos nos quais a classe farmacêutica precisou romper e questionar o poder 

simbólico exercido de forma impessoal pelo Estado e representado pela lei, quanto situações 

nas quais simplesmente aprovou ou acatou as mudanças. Logo, a finalidade principal desta 

pesquisa foi atentar para todas as reações, estratégias e formas mais sutis de resistência 

adotadas pelo grupo de Ouro Preto quando deparado com o impacto de tais reformas e das 

ideias oriundas da Cultura Política Republicana. 
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 Bourdieu (1989) afirma que o poder simbólico é uma forma transfigurada e legitimada das outras formas de 

poder, sendo este o exercido no sistema de ensino. Todo poder verdadeiro age como poder simbólico, e sua 

ordem torna-se eficiente, já que aqueles que a executam a reconhecem e creem nela prestando-lhe obediência 

(BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Lisboa: DIFEL, 1989).   
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Resumo: Para entender  o  processo  de  constituição  de  um  município,  bem  como  

de  suas instituições escolares, faz-se necessário refletir sobre os aspectos históricos, políticos 

e culturais que permearam este processo. Neste sentido, este estudo buscou refletir acerca da 

constituição e da educação do município de Leopoldina, durante o período imperial brasileiro 

de maneira a entender como funcionou a educação numa parte e local da monarquia brasileira. 

Para esta pesquisa, foi realizada uma revisão bibliográfica em livros  e  artigos  que  

discorrem  acerca  da  história  do  município  e  uma  pesquisa documental,  a  partir  de  

fontes  extraídas  no  Arquivo  Público  Mineiro,  onde  foram encontrados  vários  mapas  de  

organização  das  escolas  isoladas  bem  como  atas  de exames; utilizou-se de referenciais 

teóricos da História da Educação e da história das instituições escolares. A importância deste 

tema está no fato de que, entender a história educacional  do  município  permite  entender  a  

cultura  escolar  que  fundamentou  as primeiras instituições de ensino, tanto a nível local 

quanto estadual. Pode-se perceber que, no período estudado, as instituições educacionais 

leopoldinenses funcionavam sob a  forma  de  escolas isoladas,  com  professores regentes que  

eram  responsáveis pela ministração das aulas. 

Palavras-chave: História; Educação; Leopoldina. 

 

Os primórdios da educação leopoldinense.  

Para  entender  como  se  desenvolvia  o  processo  educacional  das  primeiras 

instituições públicas do município de Leopoldina, faz-se necessário refletir acerca do contexto 

histórico e educacional desse período. Neste sentido, Carvalho (2000) aponta que para 

compreender a história da instituição escolar, é imprescindível tomar como ponto de partida 

alguns aspectos, como por exemplo: 

Pensar a escola como instituição que é produto histórico  da interação  de 

dispositivos de normatização escolar e práticas de agentes que se apropriam 

deles; mobilizar os conceitos de forma e cultura escolares, pondo em foco as 

práticas constitutivas de uma sociabilidade escolar e de um modo, também 

escolar, de transmissão cultural; pôr em cena a multiplicidade dos sujeitos 

dessas práticas, dando visibilidade às táticas e estratégias por meio das quais 

constroem suas identidades profissionais; correlacionar a profissionalização 

do campo educacional, os processos constituintes do educativo escolar e os 

dispositivos de conformação dos saberes pedagógicos e de constituição da 

infância em alunato [...] (CARVALHO, 2000, p. 9). 

 

Neste contexto, torna-se necessário refletir acerca do contexto histórico no qual as 

instituições escolares públicas começavam a se desenvolver, uma vez que a escola enquanto 

uma instituição social busca atender a objetivos que variam de acordo com o contexto 

histórico e social no qual ela está inserida. Sobre este assunto, Rinaldi (2013) aponta que 

neste período dois grupos políticos estavam lutando pela atenção e controle do governo 

monárquico: os Luzias, que mais tarde formaram o partido liberal e os Saquaremas, que 
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formaram o partido conservador, “[...] enquanto os Luzias tinham em mente  um  projeto  

assentado  em  conteúdos  de  ordem  privada,  liberal,  local  e  de descentralização político-

administrativa, os Saquaremas pregavam o enrijecimento da ordem pública, do poder central, 

da centralização político-administrativa”. (RINALDI, 2013, p. 18). 

No que diz respeito à sociedade brasileira nesse período,  esta  era fundamentalmente 

aristocrática, e as diversas camadas populacionais, estratificadas não se misturavam. Cada 

grupo reconhecia seu papel na sociedade e não fazia questão de socializar com os outros 

grupos sociais. Além da questão da cor e da renda, a dimensão territorial e espacial também se 

configurava como um critério de estratificação: 

[...] o sentimento da época via nos habitantes do sertão, por exemplo, como 

ferozes, sem moral; enquanto que os habitantes  do  litoral  eram  mais 

civilizados, polidos. Ou seja, além da distinção da cor e da renda, o espaço 

ocupado pelos habitantes também era critério de definição e estratificação 

social. Outro elemento interessante na diferenciação entre os indivíduos era 

com relação ao  interesse  pela   vida   pública.   Enquanto  aqueles   que 

trabalhavam o tempo todo e não dispunham de tempo para participar da vida 

política eram considerados inferiores, aqueles que participavam, estudavam 

elementos da Ciência Política, eram considerados mais nobres, respeitados. 

Essa configuração social representava a distinção da sociedade imperial em 

três  principais  categorias:  a  classe  dos  brancos  ricos  que  participavam 

abertamente  da  política  nacional;  a  do  povo  mais  ou  menos  miúdo;  e, 

finalmente, a dos escravos [...]. (RINALDI, 2013, p. 19). 

 

Com base nestas afirmações, pode-se perceber que a sociedade desse período era uma  

sociedade  estratificada,  e  com  base  em  critérios  excludentes  de  participação política,  

direitos  civis  e  sociais  e  liberdade  individual.  Estes  critérios  podem  ser ilustrados por 

exemplo, pela permanência do regime escravocrata e o grande índice de analfabetismo da 

população (RINALDI, 2013). 

Partindo destes princípios, torna-se de  suma  importância  entender  a  cultura escolar 

que permeava o estado de Minas Gerais no período que corresponde ao final do Segundo 

Reinado e que, tiveram grandes influências na construção da cultura escolar do município  de  

Leopoldina.  Neste sentido, optou-se  pela  utilização  de  documentos encontrados no 
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Arquivo Público Mineiro
26

 que discorrem e retratam aspectos do sistema educacional no 

período que corresponde à fundação das primeiras instituições públicas do município de 

Leopoldina. É importante ressaltar que, alguns destes documentos, por terem sido escritos à 

mão, acabaram se tornando parcialmente ilegíveis. 

O município de Leopoldina neste período possuía diversos distritos, sendo que estes 

foram lentamente sendo desligados e, portanto, durante grande parte do período abordado 

neste estudo, este município contava com diversos distritos que atualmente já foram elevados 

à categoria de cidade. É o que afirma Costa (1997), quanto aponta que em 1854, ano de 

elevação de Leopoldina a município, este compreendia além da sede, os distritos de: 

[...]  Piedade  (atual  Piacatuba),  Rio  Pardo,  Madre  de  Deus,  São  José  

do Paraíba,  Conceição  da  Boa  Vista,  São  Francisco  de  Assis  do  

Capivara, Laranjal e Meia Pataca. Cr. Em 1858 o dist. de Dores do Monte 

Alegre. Perde em 1864 o dist. de São José do Paraíba (at. Além-Paraíba); cr. 

no mesmo  ano  o  dist.e  paróq. de Santana do  Pirapetinga.  Perde em 1865 

o distrito de Santo Antônio do Muriaé. Perde no ano de 1868 os distritos de 

Rio Pardo (at. Argirita) e Dores do Monte Alegre (at. Taruaçu). Cr. em 1869 

o dist.  de  Espírito  Santo  do  Empossado.  Perde  em  1871  a  paróq.  de  

São Francisco de Assis do Capivara (at. Palma). Perde em 1875 as paróq. de 

Meia Pataca (at. Cataguases), Laranjal e Empossado (at. Cataguarino). Cr. 

em 1878 o dist. de Campo Limpo (at. Ribeiro Junqueira). Perde em 1880 o 

dist. de Santana do Pirapetinga; cr. no mesmo ano o dist. de Tebas. Cr. em 

1883 o dist. de Itapiruçu. Perde em 1884 a paróquia de Angustura (ex-Madre 

de Deus da). Cr. em 1890 os dist. de Providência, Recreio, Santa Isabel (at. 

Abaíba) e São Joaquim. Perde em 1891 o dist. de Itapiruçu. Perde em 1938 

os dist. de Conceição da Boa Vista, Recreio e São Joaquim (at. 

Angaturama). Perde em 1962 o dist. de Argirita (COSTA, 1997, p. 264). 

 

Neste período, o Brasil vivenciava a fase que historicamente ficou conhecida como 

Segundo Reinado e nessa época, o poder estava concentrado nas mãos de D. Pedro II. Faria 

Filho, Chamon e Rosa (2006), apontam que nesse período já se refletia acerca da associação 

existente entre civilização, progresso e educação e é neste ínterim que entra em questão o 

debate acerca da instrução pública: 

                                                 
26

 Documentos extraídos em uma visita ao Arquivo Público  Mineiro e cedidos pelo orientador deste trabalho. 

Devido à curta estadia em BH, não foi realizada uma pesquisa mais intensa, porém os arquivos coletados  

foram  suficientes  para  projetarem  uma  ideia  de  como  estava  organizada  as  escolas  nos municípios da 

parte Leste da Zona da Mata, dentre eles o de Leopoldina. 
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[...] Várias questões ocupavam espaço nesses discursos como, por exemplo, 

quem deveria ser instruído, qual o conhecimento a ser ministrado, qual a 

habilitação necessária do mestre, onde estabelecer escolas etc. Do projeto de 

expansão da instrução escolar básica para grande parte da população 

decorria a  necessidade  de  organizá-la  de  maneira  a  atingir  esse  objetivo  

(FARIA FILHO; CHAMON; ROSA, 2006, p. 71). 

 

É importante ressaltar que esse debate se iniciou na primeira metade do século XIX,  

principalmente  após  a  independência.  Inácio  et  al  (2006)  apontam  que  a Assembléia  

Nacional e  Geral  Constituinte  de  1823, retoma  a  ideia  de  organizar o processo de 

instrução pública, com o intuito de construir uma educação moral, física e intelectual para a 

juventude brasileira. Apesar disso, os constituintes acabaram não obtendo  êxito  por  se  

concentrarem  em  questões  de  premiação  e  não  conseguiram elaborar um tratado de 

educação que fosse realmente eficaz, e acabaram atropelados pela proposta de criação de 

universidades o que relegou ao segundo plano, a ideia de um tratado de educação. 

A Carta Constitucional datada de 11 de dezembro de 1823 determinava que a 

instrução primária fosse gratuita e que alcançasse a todos os cidadãos. Apesar disso, o 

Projeto do Tratado de Educação para a Mocidade Brasileira que tinha como objetivo 

elaborar um PLANO completo de educação e que foi construído por uma comissão de 

instrução pública eleita, acabou não obtendo êxito. A importância da instrução pública nesse 

período está no fato de que o período pós independência exigia que a ordem fosse mantida e 

para manter essa ordem era necessário instruir a população. “A intenção era “civilizar o 

povo” e, assim, manter a ordem para melhor governar” (INÁCIO et al, 2006, p. 24). 

É neste contexto que se começa a pensar em leis que expandam o ensino pelo 

império. Neste sentido, a primeira lei imperial acerca da instrução, a Lei Geral do Ensino de 

15 de outubro de  1827, determinava  que  fossem abertas instituições de Primeiras  letras,  

nas  localidades  mais  populosas  e  que  o  método  de  ensino  a  ser utilizado nestas 

instituições deveria ser o método de ensino mútuo: 

O método de ensino mútuo previa o ensino de centenas de alunos ao 

mesmo tempo, por um único professor, que contaria com o auxílio de 

monitores, escolhidos entre os alunos mais adiantados. Os artigos 2°, 7°, 

8°, 9°, 14° e 15° da Lei Geral do Ensino foram posteriormente ampliados 

às escolas de Gramática Latina, em  resolução   de   15   de   novembro   de   

1827,   que complementou a referida lei ( INÁCIO et al, 2006, p. 23). 

 

Mais tarde, em 1834 o Ato Adicional que modificou a Constituição de 1824 

determinou que as províncias ficassem responsáveis pela organização do sistema de instrução 
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primário e secundário.  Neste sentido, é sancionada primeira  lei  visando organizar o ensino 

na província de Minas Gerais, a Lei de n° 13 de março de 1835 e em seguida, é publicado o 

Regulamento de n° 3, que determina normas para que essa lei fosse realmente executada 

(INÁCIO et al, 2006). 

Surge o município de Leopoldina, que começa a ser povoado a partir de 1830 e que 

tem sua elevação à categoria de município no ano de 1854, período que o Ato Adicional de 

1834 já estava em vigor. Os documentos encontrados no Arquivo Público Mineiro
27

  foram 

imprescindíveis para a reflexão acerca do processo educacional em Leopoldina  nesse  

período. Estes documentos, em  sua  maioria, são atas de  exames aplicados aos alunos, assim 

como documentos de nomeação e exoneração de servidores do sistema educacional, e que 

para Faria Filho possuem importância ao perceber o dinamismo das prescrições legais sobre 

as escolas e de como elas estavam organizadas na realidade: 

[...] Cumprindo determinações regulamentares, esses profissionais enviavam 

à Secretaria do Interior, em períodos determinados de tempo (anual, no caso 

dos  primeiros,  e  variável,  no  caso  dos  segundos),  relatórios  bastante 

detalhados acerca da instrução pública no estado. Além disso, entremeando 

esses relatórios, encontramos, muitas vezes, outros documentos importantes, 

como  cartas, ofícios,  circulares,  despachos e outros, fundamentais para o 

entendimento da dinâmica do campo da educação escolar. (FARIA FILHO, 

2000, p. 16). 

 

Estes documentos  são  relatórios  de  agentes  educacionais  que  demonstram 

aspectos do processo educacional desse período sob diferentes perspectivas, uma vez que já 

existia certa estrutura organizacional de comando, que contava com o Inspetor Geral, o 

Secretário do Interior e o Delegado Literário, que trocavam informações entre si, no sentido 

de regulamentar o processo de ensino e aprendizagem e tomar medidas administrativas 

necessárias para a solução de problemas gerais ou específicos, como por exemplo, realização 

de exames, suspensão de professores, nomeações, fundações de instituições escolares, etc.. 

Esta troca de informação entre os agentes educacionais e a Secretaria do Interior, 

acontecia  em  períodos  determinados  e  eram  documentos  bastante  detalhados  que 

discorriam acerca de questões referentes à organização do sistema educacional, como por 

exemplo: exonerações, nomeações, comunicados de afastamento e etc. 

 

                                                 
27

 Foram examinados 60 documentos do período que vai de 1873-1892. 
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Figura 1 - Comunicado de Nomeação de Professor (1886). Arquivo Público Mineiro – Livro 27 (1886) 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 - Comunicado de Exoneração de Professor (1886). Arquivo Público Mineiro – Livro 27 (1886) 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3 - Comunicado de Exoneração de Delegado (1886). Arquivo Público Mineiro – Livro 27 (1886) 
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Estes documentos permitem entender o contexto educacional desse período sob a ótica 

de diversos atores diretamente envolvidos nesse processo. É o que afirma Faria Filho (2000) 

quando aponta que estes arquivos são fundamentais para a compreensão da dinâmica   do   

processo   educacional   escolar   nesse   período,   elencando   algumas características básicas 

destes relatórios, apontando em primeiro lugar que, “os próprios relatórios  representam  e  

materializam  um  dos  momentos  fundamentais  da  nova racionalidade que se quer 

introduzir na educação escola mineira” (FARIA FILHO, 2000, p. 17). Esse apontamento 

implica diretamente no segundo uma vez que essa representação  e  materialização  aponta  

uma  importante  estratégia  de  atuação  dos inspetores  e  diretoras  na  construção  da  forma  

e  da  cultura  escolar  frente  à  nova racionalidade escolar. 

Neste contexto, os relatórios passam a caracterizar-se como um instrumento de 

expressão de posições de sujeitos frente ao contexto escolar, tornando-se, portanto, um 

instrumento que retrata aspectos da identidade pessoal e profissional dos profissionais da  

educação  desse  período.  Dessa  maneira  pode-se  afirmar  que,  o  ato  de  relatar, enquanto 

construção de um texto que registra e demonstra, contribui para a construção de uma nova 

inteligibilidade da educação escolar mineira, o que torna estes relatórios, documentos  de  

pleno  sentido e  de  fundamental  importância  na  reflexão acerca  do processo educacional 

desse período (FARIA FILHO, 2000). 

Com base nas  informações  coletadas  a  partir  da  análise  dos  relatórios encontrados 

no Arquivo Público Mineiro acerca do processo educacional no município de Leopoldina no 

início de seu processo de escolarização pode-se afirmar que neste período o município 

contava com escolas isoladas que funcionavam sob a regência de um professor ou professora, 

que eram fiscalizados pelas instâncias de supervisão que já existiam nessa época. Essa 

questão pode ser comprovada através do registro de atas de exames, onde fica evidente que 

existiam instituições sob a coordenação de um único professor. 

Sobre o processo de criação e funcionamento das escolas isoladas, Faria Filho (2000) 

ressalta que era um processo trabalhoso, porém simples, uma vez que, precisava apenas que 

um professor seja ele titulado ou não, ou que um grupo de moradores, após levantarem a 

quantidade de crianças em idade escolar, caso esta quantidade atingisse o número solicitado 

de meninos e meninas, que eram 45 (quarenta e cinco) para a área urbana e 40 (quarenta) para 

a área rural, solicitassem uma cadeira de instrução primária para a localidade. De maneira 
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geral, o atendimento a esta solicitação estava relacionado com  o  interesse  das  autoridades  

estaduais  em  beneficiar  uma  região,  ou  uma determinada família. 

Além de pagar o professor e de remunerá-lo, o Estado, em alguns casos ainda pagava 

o aluguel do local em que a instituição escolar funcionava, além de mandar móveis e material 

didático para a escola. É importante ressaltar que, neste período isto não era uma obrigação do 

Estado, uma vez que os governantes acreditavam que a população deveria contribuir para o 

processo educacional, cedendo móveis e local para o funcionamento da  escola, sendo que em  

alguns casos esse  dever recaía  sobre  a municipalidade (FARIA FILHO, 2000). 

De acordo com Faria Filho (2000), este processo construía uma proximidade muito 

grande entre o professor e a população, uma vez que a manutenção da cadeira dependia 

necessariamente da freqüência dos alunos e portanto, dependia da confiança da população no 

professor. É importante mencionar que esta confiança, fundamentava- se tanto na 

competência do indivíduo enquanto professor, quanto em princípios morais, como pode ser 

observado, por exemplo, em um documento do Arquivo Público Mineiro no qual uma 

professora, do município de Baependy (atualmente Baependi) é suspensa de suas funções, 

acusada de embriaguez e prostituição, no ano de 1892: 

 

 

 
Figura 4 - Professora suspensa por embriaguez. Arquivo Público Mineiro – Livro 60 (1890-1893) 

 

Além dessa proximidade  com  a  população,  o  professor  também  estava diretamente 

vinculado ao Estado, uma vez que era proprietário de uma cadeira pública remunerada pelo 

Estado.  Esta cadeira na prática representava uma turma de alunos que, normalmente era de 

idade variada e que por esse motivo, podia ser dividida em classes de acordo com o nível 

educacional dos indivíduos que a frequentavam. Por esse motivo, os alunos podiam ser de 

qualquer um dos 4 (quatro) anos do curso primário e dessa maneira, o professor poderia dar 

em uma mesma turma, classes diferentes (FARIA FILHO, 2000). 
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É importante  ressaltar  que,  o   exercício   docente   neste   período   não   era 

determinado de acordo com a formação do indivíduo, uma vez que, era preciso apenas que o 

candidato fosse aprovado no exame de admissão e provar e que era um bom cristão e que 

tinha bons costumes frente à comunidade. Além disso, apesar de existir “um contrato entre o 

professor e o Estado, e o primeiro estivesse obrigado a submeter-se a uma avaliação 

periódica, os professores não formavam ainda uma classe profissional” (FONSECA, 2011, p. 

78). 

No caso do município de Leopoldina, diversas instituições educacionais foram 

fundadas em toda a extensão territorial leopoldinense (incluindo os distritos) no final do 

século XIX. Os dados obtidos através da análise dos documentos extraídos do Arquivo 

Público Mineiro apontam que o processo educacional em Leopoldina, neste período, estava 

fundamentado nas escolas isoladas e nas escolas combinadas3, como pode ser comprovado 

pelas atas de exames encontradas no Arquivo e que serão analisadas a seguir. 

Estas apresentações neste estudo em questão, tem como objetivo demonstrar as escolas 

isoladas que existiam no município de Leopoldina nesse período, uma vez que não  foi  

encontrado  material  bibliográfico  que  discorresse  acerca  desse  período,  no município de 

Leopoldina, de maneira detalhada. Neste sentido, com o intuito de facilitar a compreensão do 

leitor, as atas, foram separadas por instituições, seguindo uma ordem cronológica, que se 

inicia no ano de 1874 e vai até o ano de 1888. As lacunas que aparecem   entre   essas   datas,   

são   períodos   que   os   documentos   analisados  não discorreram,  o  que  não  significa  

necessariamente  que  as  escolas  não  funcionaram durante os anos de que não se tem 

informação. 

 

 

 

 

 
Figura 5 – Escola Pública Superior de Leopoldina (1874) – Página 1.  Arquivo Público Mineiro – Livro 

06 (1874) 
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Figura 6 - Escola Pública Superior de Leopoldina (1874) – Página 2. Arquivo Público Mineiro – Livro 

06 (1874) 

 

 

 

 

 
 

Figura 7 - Escola Pública Superior de Leopoldina (1875) – Página 1. Arquivo Público Mineiro – Livro 

08 (1875) 

 

 

 

 

 
Figura 8 – Escola Pública Superior de Leopoldina (1875) – Página 2. Arquivo Público Mineiro – Livro 08 

(1875) 
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Figura 9 – Escola Pública Superior de Leopoldina (1875) – Página 3. Arquivo Público Mineiro – Livro 

08 (1875) 

Entre os anos de  1874  e  1875  existia  no  município  de  Leopoldina,  uma 

instituição  pública  de  instrução  primária  superior  regida  pelo  professor  Generoso 

Antonio Tavares, conforme descrito nas atas apresentadas (Figuras 5 e 6). Com base nos 

termos utilizados na descrição da ata, pode-se apreender que esta instituição atendia 

especificamente o público masculino. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10 - Ata Escola Pública de Piedade (1877) – Página 1. Arquivo Público Mineiro – Livro 09 

(1877) 
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Figura 11 – Ata Escola Pública de Piedade 1877 – Página 2. Arquivo Público Mineiro – Livro 09 

(1877) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 12 - Ata Escola Pública de Piedade (1878). Arquivo Público Mineiro – Livro 10 (1878) 
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Figura 13 - Ata Escola Pública Piedade (1888) – Página 1. Arquivo Público Mineiro – Livro 11 (1888) 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 14 – Ata Escola Pública Piedade (1888) – Página 2. Arquivo Público Mineiro – Livro 11 (1888) 

 



X COPEHE 
Minas no Passado e no Presente: Percursos da História da Educação  

 

91 

 

Estas atas demonstram a existência de uma mesma instituição escolar no distrito de 

Piedade (atual Piacatuba)
28

, no ano de 1877, 1878 e 1888. Esta instituição também era uma  

instituição de  instrução pública  primária e  era  regida  pelo professor Adolpho Gustavo 

Guilherme Hufnagel. O fato dessa instituição aparecer em três anos diferentes, em um 

período de cerca de 11 (onze) anos corrobora o fato de que elas eram mantidas por longos 

períodos sob a regência de um mesmo professor que mantinha sua cadeira desde que 

mantivesse o bom relacionamento com a comunidade local. Apesar destas atas não deixarem 

claro o público atendido, pode-se perceber com base nos termos usados na descrição do 

exame que estas instituições atendiam especificamente o público masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 15 - Colégio N. S. da Conceição em Leopoldina (1878) – Página 1. Arquivo Público Mineiro – 

Livro 10 (1878) 

 

 

 

                                                 
28

 Piedade, ou como é conhecida atualmente Piacatuba, ainda é um distrito pertencente ao município de 

Leopoldina 
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Figura 16 - Colégio N. S. da Conceição em Leopoldina (1878) – Página 2. Arquivo Público Mineiro – 

Livro 10 (1878) 

 

 

 

 
 

 
Figura 17 - Colégio N. S. da Conceição em Leopoldina (1878) – Página 3.  Arquivo Público Mineiro – 

Livro 10 (1878) 

 

 

 

 

 

 
Figura 18 - Colégio N. S. da Conceição em Leopoldina (1878) – Página 4. Arquivo Público Mineiro – 

Livro 10 (1878) 
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É retratada nessa ‘Ata’ a realização de exames no Colégio Nossa Senhora da 

Conceição,  localizado  na  cidade  de  Leopoldina  no  ano  de  1878.  Este  colégio  era 

dirigido pelo Vigário José Francisco dos Santos Durães e o professor Antonio de Araujo 

Lobato, e com base nos termos utilizados era um colégio que atendia especificamente o 

público masculino.  

 

 

 

 

 

 
Figura 19 - Escola Mista em Leopoldina (1878). Arquivo Público Mineiro – Livro 10 (1878) 

 

Esta ata refere-se à realização de exames em uma instituição pública de ensino 

primário da cidade de Leopoldina, dirigida pela professora Excelentíssima Senhorita D. 

Joanna Carolina Pinto Coelho Junior, no ano de 1878. Esta instituição, com base nos dados 

apresentados nesta ata era uma instituição mista, pois possuía em seu alunado, indivíduos de 

ambos os sexos. 

 

 

 

 

 
 

Figura 20 - Escola Pública Feminina de Piedade (1888). Arquivo Público Mineiro – Livro 12 (1888) 
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Figura 21 - Primeira cadeira de instrução pública – Página 1. Arquivo Público Mineiro – Livro 12 (1888) 

 

A existência de uma outra instituição no distrito de Piedade, instituição esta que 

também era pública e de instrução primária, porém que era voltada para o atendimento do 

público feminino é apontada nessa ata (figura 12). Esta instituição, neste período exposto  na  

ata,  estava  sendo  dirigida  pela  professora  interina  Catharina  Margarida Hufnagel. É 

importante notar que, o número de meninas matriculadas em comparação com o de  meninos  

é  contrastante.  Enquanto  nas  atas  das  instituições  escolares masculinos o número de 

alunos chega a ultrapassar 30 (trinta) alunos, nesta instituição estavam matriculadas apenas 4 

(quatro) alunas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Primeira cadeira de instrução pública – Página 2. Arquivo Público Mineiro – Livro 12 

(1888) 
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Figura 23 - Primeira cadeira de instrução pública – Página 3. Arquivo Público Mineiro – Livro 12 

(1888) 

 

Esta ata  indica  a  existência  de  uma  instituição  escolar  denominada  como 

primeira cadeira de Instrução Pública, regida pelo professor Angelo de Souza Nogueira no 

ano de 1888. Esta instituição funcionava em uma casa e com base nos termos utilizados na 

descrição da ata, esta também era voltada para o atendimento do público masculino. 

 

 

 
Figura 24 - Escola de Segundo Grau de Leopoldina (1888) – Página 1. Arquivo Público Mineiro – Livro 12 

(1888) 

 

 

 
 

 

Figura 25 - Escola de Segundo Grau de Leopoldina (1888) – Página 2. Arquivo Público Mineiro – Livro 12 

(1888) 
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Figura 26 - Escola de Segundo Grau de Leopoldina (1888) – Página 3. Arquivo Público Mineiro – Livro 12 

(1888) 

 

A ata acima diz respeito aos exames realizados na instituição pública primária do 

segundo grau da cidade de Leopoldina no ano de 1888. Esta instituição era regida pelo   

Professor   Olympio   Clementino  de   Paula   Corrêa  e   com   base   nos  dados 

apresentados, pode-se apreender que o público atendido por esta escola era o público 

masculino. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 27 - Ata Leopoldina - Escola Feminina (1888) – Página 1. Arquivo Público Mineiro – Livro 12 (1888) 
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Figura 28 - Ata Leopoldina - Escola Feminina (1888) – Página 2.  Arquivo Público Mineiro – Livro 12 

(1888) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 29 - Ata Leopoldina - Escola Feminina (1888) – Página 3.  Arquivo Público Mineiro – Livro 12 (1888) 

 

A figura acima retrata a existência de uma instituição escolar pública na cidade de 

Leopoldina no ano de 1888. Esta instituição era regida pela professora D. Clara Sophia 

Adolphina Gade de Carvalho e com base nos dados apresentados, caracteriza-se como uma 

instituição voltada para o atendimento ao público feminino. 
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Figura 30 - Escola Pública em Conceição da Boa Vista (1888) – Página 1. Arquivo Público Mineiro – 

Livro 12 (1888) 

 

 

 

 

 
 

Figura 31 - Escola Pública em Conceição da Boa Vista (1888) – Página 2. Arquivo Público Mineiro – 

Livro 12 (1888) 

A imagem acima retrata a realização de exames em uma instituição educacional 

localizada em Conceição da Boa Vista no ano de 1888, período em que esta localidade ainda 

fazia parte do município de Leopoldina. Com base nessa imagem pode-se afirmar que, esta 

instituição era pública, de primeiro grau, atendia especificamente indivíduos do sexo 

masculino e que era regida pelo Professor João Baptista Nunes Junior. 
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Figura 32 - Escola Pública de Thebas (1888) – Página 1.  Arquivo Público Mineiro – Livro 12 (1888) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Escola Pública de Thebas (1888) – Página 2.  Arquivo Público Mineiro – Livro 12 (1888) 

 

Esta fonte aponta  para  a  existência  de  uma  instituição  pública  primária  de 

primeiro grau no distrito de Tebas no ano de 1888, 8 (oito) anos após sua criação. Esta 

escola era regida pelo professor Francisco Muniz Affonso. Esta ata não deixa claro qual 

público esta instituição atendia, porém, uma análise dos termos utilizados na descrição do 

exame em comparação com outras atas, aponta para o fato de que esta instituição atendia 

especificamente o público masculino. 

Considerações finais: 
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Buscando   entender   o   processo   de   constituição   do   processo   educacional 

leopoldinense,  este  trabalho  objetivou  entender  uma  parte  da  cultura  escolar  do 

município de Leopoldina no período imperial. Pode-se afirmar que essa cultura escolar foi 

se constituindo a partir de sua consolidação enquanto município. Neste sentido, os aspectos   

históricos,   políticos   e   econômicos   que   influenciaram   o   processo   de consolidação 

do município, também influenciaram a cultura escolar desse período, e nesta perspectiva, o 

processo de constituição das primeiras instituições de ensino. 

Com base no discorrido no estudo, fica evidente que o processo de surgimento e 

consolidação da educação escolarizada no município de Leopoldina, Minas Gerais, foi um 

processo longo e que teve diversas etapas. Neste sentido, entender esse processo é de suma 

importância na compreensão da cultura escolar que fundamentou a instalação dessas  

instituições,  bem  como  os  fatores  sociais  que  motivaram  esse  processo,  de maneira a 

perceber as consequências do mesmo no contexto educacional atual. 
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O PROCESSO DE CRIAÇÃO E OS PRIMEIROS ANOS DO GINÁSIO RAUL 

DE LEONI (1962-1973) 

 

Thayná Luana Borges – UFV 

Denilson Santos de Azevedo – UFV 
 

Resumo: O presente artigo compreende o processo de criação e os primeiros anos de 

funcionamento do ginásio Raul de Leoni da cidade de Viçosa - Minas Gerais (MG) no 

período de 1962 a 1973 com base nos jornais Folha de Viçosa (1963-1973) e A Cidade (1962-

1969), bem como através de entrevistas realizadas com alunos, professores e diretores da 

época. O período abordado faz recorte entre os anos (1962), em que marca o período de 

motivação para a criação da respectiva instituição de ensino, encerrando no ano de 1973, não 

só em função das fontes consultadas, mas também em virtude da reforma administrativa, 

didática e pedagógica pela qual passou o referido ginásio. Para isto, pretende-se também 

identificar sua organização e funcionamento; conhecer os principais sujeitos envolvidos em 

sua criação; caracterizar, por meio de entrevistas a ex-funcionários e alunos, aspectos 

relacionados às práticas pedagógicas e curriculares que ocorriam no interior da escola; 

analisar as mudanças, permanências, avanços e retrocessos no período em tela e averiguar as 

possíveis contribuições deste educandário para o ensino na cidade de Viçosa. 

Palavras Chave: Ginásio; Instituições Escolares; Raul de Leoni. 

 

Introdução 

 

O presente artigo tem o objetivo de compreender o processo de criação e os primeiros 

anos do ginásio Raul de Leoni (1962-1973), com base nos jornais Folha de Viçosa e jornal A 

Cidade, que circularam no município de Viçosa, Estado de Minas Gerais, respectivamente, 

entre os anos de 1963 e 1973 e 1962 e 1969, através de entrevistas realizadas com dois 

funcionários e um aluno
29

 deste educandário e de um estudo de documentos do acervo pessoal 

dos entrevistados. 

Durante o levantamento de fontes para esta pesquisa inicial, observamos que havia a 

possibilidade da realização de uma investigação a respeito de diversas instituições de ensino 

noticiadas nas páginas destes periódicos mencionados. Dentre estas, se destacou a 

possibilidade de escrita da história do colégio Raul de Leoni, tendo em vista que este 

estabelecimento,  em  sua  origem,  aparentemente  era  uma  instituição  filantrópica, 

conforme mencionado em matéria do jornal Folha de Viçosa, “[...] que ampara os alunos, 

                                                 
29

 O nome dos entrevistados não será divulgado, para fins de preservação da identidade dos sujeitos. Para tanto 

estes foram denominados de Diretor, Professor e Aluno; sendo o primeiro ex coordenador da Escolinha 

Garibaldo e Diretor da instituição no período de 1973-1984, o segundo professor na instituição e ex diretor e o 

terceiro ex-aluno bolsista do ginásio, sendo também auxiliar da secretaria no contra turno escolar. 
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economicamente, incapazes de contribuir com taxas.” (FOLHA DE VIÇOSA, 23 de 

Novembro de 1964, n. 26) e reafirmado em outro Jornal, em matéria publicada na edição 

número 14 do jornal A Cidade, que estimou o local, o ano de início e seu público alvo: 

“dentro da própria cidade de Viçosa o ginásio Raul de Leoni, querendo Deus funcionará em 

1963, para os que não possam pagar as taxas do ensino”. (A CIDADE, 18 de Abril de 1962, 

n.14). 

Para tanto é válido mencionar que o ginásio Raul de Leoni foi fundado no ano de 

1962, pelo padre Antônio Mendes
30

, e autorizado a funcionar em 1963, pela Portaria nº 47, da 

Diretoria de Ensino Secundário do Ministério da Educação e Cultura, do dia 20 do mês de 

Maio do ano de 1963. Em relação ao nome da referida instituição escolar, esta teve inspiração 

em Raul de Leoni Ramos, poeta parnasiano, nascido em Petrópolis, a 30 de Outubro de 1895 

e falecido na mesma cidade, no distrito de Itaipava, Rio de Janeiro, a 21 de Novembro de 

1926. 

Em face dessas considerações, a delimitação temporal e deste objeto de estudo, se 

justifica pela existência de fontes, que são os jornais que circularam no período em tela (1962-

1973) e que auxiliaram na compreensão do processo de criação e desenvolvimento desta 

instituição escolar, com poucas informações localizadas, com exceção de um blog pessoal de 

um ex-diretor da instituição
31

. 

Nesse sentido, o objetivo central da presente pesquisa será o de conhecer o processo 

de criação e os primeiros anos do ginásio Raul de Leoni na cidade de Viçosa- MG  entre  o  

período  de  1962-1973.  Para  isto,  pretende-se  também  identificar  a organização e o 

funcionamento deste ginásio; conhecer os principais sujeitos envolvidos em sua criação; 

caracterizar, por meio de entrevistas a ex-funcionários e alunos, aspectos relacionados às 

práticas pedagógicas e curriculares que ocorriam no interior da escola; analisar as mudanças, 

permanências, avanços e retrocessos no período em tela; averiguar as possíveis contribuições 

deste educandário para o ensino na cidade de Viçosa. 

                                                 
30

 Na revista de Economia Doméstica Oikos, 5(2): 90-93: 1988- UFV, no artigo intitulado Instituições e 

personalidades, encontra-se a biografia do padre Antônio Mendes com um detalhamento de suas respectivas 

ações. 

31
 O blog deste professor aposentado do Departamento de Educação da Universidade Federal de Viçosa-MG e 

ex-funcionário do Colégio Raul de Leoni, relata de forma breve a história da instituição, com base em suas 

memórias e não de modo sistemático. Disponível em: http://www.xicosimonini.com/ Acesso em: 10 nov.2018. 
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Em consonância com  os  objetivos,  reafirma-se  a  necessidade  de  se  utilizar 

periódicos de imprensa para a compreensão do processo de criação e desenvolvimento de 

instituições educativas, como é o caso do ginásio Raul de Leoni, pois, de acordo com Nóvoa 

(1997), 

(...) é difícil encontrar outro corpus documental que traduza com tanta 

riqueza os debates, os anseios, as desilusões e as utopias que têm marcado o 

projeto educativo nos últimos dois séculos. Todos os atores estão presentes 

nos jornais e nas revistas: os alunos, os professores, os pais, os políticos, as 

comunidades As suas páginas revelam, quase sempre “a quente”, as questões 

essenciais que atravessam o campo educativo de uma determinada época. 

(Apud SCHELBAUER; ARAÚJO, 2007, p. 30-31). 

 

Além do estudo de periódicos de imprensa que trazem possibilidades através de suas 

páginas de uma investigação sobre o cenário educativo, foram realizadas entrevistas com ex-

aluno e ex-funcionários do educandário foco deste estudo. Em suma, esta é uma pesquisa 

documental e bibliográfica, que também pode ser caracterizada como um estudo de caso, com 

uma abordagem qualitativa e historiográfica. 

Sendo assim, visando contribuir para a realização de uma pesquisa histórica a respeito 

de uma instituição de ensino local da cidade de Viçosa, apresentamos os dados obtidos a 

partir dos seus primórdios (1962), que assinala o período de motivação para a criação da 

respectiva escola, até o seu encerramento enquanto instituição comunitária, no ano de 1973, 

não só em função das fontes consultadas, mas também em virtude da reforma administrativa, 

didática e pedagógica pela qual passou o referido ginásio, conforme informação contida no 

blog supracitado. Vale ainda ressaltar que, segundo esta mesma fonte digital, este 

estabelecimento de ensino foi transformado em 1984, no Colégio Equipe, instituição 

particular de educação básica, que funciona até os dias de hoje no município de Viçosa. 

Os jornais Folha de Viçosa e A Cidade como fontes de estudo.  

Segundo Vidal (2008, p. 1), a imprensa, no campo da História da Educação, “tem 

contribuído, nestes últimos anos, para historiar as pistas deixadas pelo indivíduo sobre o 

pensamento educacional ao longo do século XX no Brasil”, visto que as páginas dos jornais 

revelam as particularidades das instituições educacionais e também representam um material 

de cunho político - ideológico influenciado pelo meio social  e  histórico  e  condicionado  por  

aspectos  culturais,  sociais, políticos  e  econômicos  e fatores  como  a  organização,  

formatação, redação, direção e os sujeitos que compõem a equipe do jornal.(COSTA apud 

AZEVEDO, 2013, p.2) 
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Diante do exposto percebe-se que o estudo sobre a educação pela imprensa abre 

possibilidades  para  a  compreensão  e  o  conhecimento  de  processos  educacionais 

existentes.  Para  tanto  apresentaremos  sucintamente  as  duas  coleções  de  periódicos 

utilizadas neste estudo, sendo elas: Folha de Viçosa e A Cidade. 

Ambas as coleções se encontram disponíveis na atual sede do jornal Folha da Mata
32

, 

cuja direção nos permitiu o acesso e a realização de fotografias do respectivo material. Em 

relação ao periódico intitulado Folha de Viçosa, este se constituiu, a princípio, em uma 

publicação quinzenal de cunho noticioso, não paginado, denominado como um “Jornal a 

Serviço do Povo”, tendo seu primeiro número publicado aos dias 20 do mês de Outubro do 

ano de 1963. 

Durante o levantamento dos dados, o material estava agrupado por um único volume, 

com a primeira edição de 20 de outubro de 1963 à última edição de 14 de outubro de 1973, 

sendo composta por 231 edições impressas, das quais 20 possuíam informações sobre o 

respectivo educandário. 

O Jornal foi fundado por padre Antônio Mendes e Pélmio Simões de Carvalho e, ao 

longo dos anos, contou com a participação de colaboradores, redatores e gerentes. É válido 

também dizer que, de acordo com o cabeçalho do editorial de nº 126 publicado em 9 de 

fevereiro de 1969, o diretor desta folha era Pélmio Simões de Carvalho. 

Tratando-se do layout da primeira página do referido jornal, vê-se que este é composto 

pelos seguintes itens: nome do jornal, ano, data de publicação, número da edição, lema do 

jornal. Ademais, em relação à periodicidade da folha, verifica-se que entre seu primeiro 

número publicado em 20 de Outubro de 1963 e a edição de número 24 publicada em 8 de 

Novembro de 1964, os exemplares mantiveram regularidade na publicação quinzenal. 

Entretanto da edição de número 25, de 23 de novembro de 1964 à edição de número 58, 

publicada dia 05 de junho de 1966, a periodicidade demarcada não foi cumprida e não foram 

apresentadas as devidas justificativas na referida folha de imprensa. 

Já após a edição de número 59 publicada no mês de Junho de 1966 até a edição de 

número 110 publicada no mês de Setembro do ano de 1968 é notória a retomada da 

regularização das  publicações  quinzenais.  Todavia a respectiva regularidade não se perpetua 

e inicialmente não são encontradas justificativas para a ocorrência. O jornal só se pronunciou 

                                                 
32

 Iniciou-se em 20/10/1963 a primeira edição do Jornal Folha de Viçosa, depois é modificado para Jornal de 

Integração e, desde 1986, Folha da Mata 
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em uma matéria nominada de “Folha de Viçosa, Nova Fase” na edição de nº145, publicada no 

dia 26 do mês de Outubro do ano de 1970. 

Antes de qualquer explicação, já adiantamos que a paralisação de nosso 

Jornal, não advém de nenhuma sanção penal, como fizeram circular alguns 

interessados na sua paralisação. Acontecia que nosso jornal estava passando 

por uma má fase, circulando irregularmente e com grande atraso, sem uma 

parte noticiosa que desse cobertura aos fatos e ocorrências  de nossa cidade  

e, ainda, com seu setor  de  assinatura completamente desorganizado. Só não 

fomos obrigados a choramingar contribuições de nossos assinantes devido 

aos trabalhos realizados por nossa oficina gráfica e a preferência, quase 

absoluta, a ela dada pelo comércio local. Assim, fomos obrigados, durante 

todo o ano findo, a nos  desdobrar  na  execução  dos  serviços  gráficos,  

principalmente confecções  de  talonários  fiscais,  para  fazermos  frente  ás  

grandes despesas de um jornal deficitário. (FOLHA DE VIÇOSA, 04 de Abril 

de 1970, n.145). 

 

Dessa maneira, o breve relato sobre as justificativas de atrasos ao longo das edições e 

a inexistência de publicações durante um período de três meses, demonstra que o mesmo não 

manteve a publicação quinzenal. 

No que tange à coleção da folha intitulada A Cidade, ela se constituiu, a princípio, em 

uma publicação quinzenal, de cunho noticioso, não paginado. Em relação ao layout da 

primeira página deste jornal, vê-se que este contém os seguintes itens: nome do jornal, ano, 

data de publicação, número da edição, nome do redator chefe e do diretor. 

Vale evidenciar que este acervo encontra-se agrupado em um único volume que vai 

desde a edição nº7, de 07 de Janeiro de 1962 até a edição no 145, de 06 de Agosto de 1967, 

sendo composta de 143 edições impressas, das quais três destas salientam sobre o ginásio 

Raul de Leoni. 

Durante o período de sua circulação o jornal foi orientado e dirigido até a edição de 

número 110 publicada em 27 de Fevereiro de 1966, por Aníbal Alves Torres e Geraldo Lopes 

de Faria. Destarte, a partir de Março do ano de 1966, Euter Paniago se tornou membro da 

equipe do citado periódico e no mês de Agosto do mesmo ano, Otaviano Vaz de Mello 

substitui o então diretor Geraldo Lopes Faria. 

Em questão da periodicidade do jornal, percebe-se que entre seu primeiro número e o 

último encontrado, os editoriais mantiveram regularidade na publicação quinzenal, ocorrendo 

atrasos não justificados nos seguintes números: 8, 23, 33, 75, 92,122, 124,134 e 149. 
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Após a breve caracterização das fontes utilizadas, será realizado um estudo sobre a 

história do Raul de Leoni com base nos jornais Folha de Viçosa e A Cidade, bem como 

através de dados obtidos nas entrevistas e documentos encontrados. 

O Ginásio Raul de Leoni 

O ginásio Raul de Leoni foi criado no ano de 1962, na cidade de Viçosa, Minas 

Gerais, com o intuito de atender as camadas menos favorecidas. Ofertando o ensino ginasial 

no período de 1962 a 1984, o colegial de 1971 a 1984 e o primário de 1972 a 1984. “O corpo 

discente era composto por alunos de distintas cidades, tal como Viçosa, Visconde do Rio 

Branco, Ubá e dentre outras. O corpo docente incialmente foi composto por estudantes da 

UREMG, e posteriormente por profissionais formados nela” (ALUNO). 

Durante o período de 1962 a 1973 o ginásio Raul de Leoni ficou sob a direção de seu 

fundador, o padre Antônio Mendes e no ano de 1973, foi comprado por dois ex- funcionários 

da instituição de ensino. 

Durante o processo de investigação observou-se que o Ginásio Raul de Leoni nasceu 

da motivação do padre Antônio Mendes e do auxílio do padre Carlos Baeta
33

 em 

oportunizarem o acesso à instrução escolar às camadas populares, visto que “na época só tinha 

o Colégio Normal e o Colégio Viçosa e só gente que podia estudava lá, porque a mensalidade 

era cara. ” (ALUNO). 

Inferimos que, se eram cobrados preços módicos, o respectivo ginásio era de caráter 

particular, embora tivesse, em sua gênese, oportunizado ensino para todos os segmentos 

sociais, sobretudo dos mais necessitados, como se pode depreender de um texto do blog 

sobredito, em que o autor aponta que “o inesquecível Colégio Raul de Leoni. Conta-se, 

jocosamente, que, dos 1.000 alunos do Raul de Leoni, 500 eram bolsistas do padre Mendes e 

500 não pagavam as mensalidades.” (DIRETOR). 

A partir disso procurou-se verificar como ocorria esta distribuição de bolsas e se de 

fato os alunos necessitados tinham acesso ao ensino. Nesse sentido, observou-se que “os 

alunos contribuíam com o que podiam, e quem não podia, não pagava nada, naquele tempo,  

no  ano de  1963,  se  confiava  que  a  pessoa  realmente  precisava  de  bolsa.” 

(PROFESSOR). (grifo nosso). 

                                                 
33

 De acordo com entrevista realizada com o Diretor, o padre Mendes foi um disseminador de colégios, em toda 

a região, Paula Cândido, Teixeiras, Cajuri, Coimbra, ele faz em Viçosa o Raul de Leoni. O Raul de Leoni nasceu 

de uma escola que foi fundada por ele com a ajuda do padre Carlos Baeta Braga 
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Para continuar estudando gratuitamente, os alunos teriam que manter o bom 

desempenho escolar, as bolsas também eram ofertadas aos alunos que possuíam bom 

rendimento nos jogos do Colégio ou que realizassem algum tipo de serviço na escola. Assim 

como é compreensível na fala de um ex-aluno “na minha época para ganhar bolsa tinha que 

ou varrer sala no fim do expediente ou alguma coisa lá, depois que passou a ter bolsa de 

esporte”. (ALUNO) 

Já a valorização do bom desempenho também fica evidenciada em uma matéria 

publicada no jornal Folha de Viçosa, na edição de nº 102, do dia 25 do mês de fevereiro de 

1968, sobre as matrículas, no qual consta a observação que “o ginásio Raul de Leoni não 

admite bi repetência”. 

Sobre a bolsa esporte foi encontrado que o aluno “que conseguisse o primeiro lugar, 

em quaisquer modalidades esportivas e competições, garantia, para o ano letivo seguinte, 

bolsa-de-estudo integral.”. (DIRETOR). 

Com base  nestas  informações,  é  plausível  supor  que  este  ginásio  particular 

inicialmente teve um papel social importante, ao contemplar quase todos os alunos com 

bolsas. Daí a necessidade de conhecer um pouco mais sua história, apresentando suas 

transformações  e  permanências,  visando  analisar  as  respectivas  contribuições  deste 

educandário para a cidade. 

Neste sentido, como afirmado pelo (PROFESSOR), o colégio Raul de Leoni começou 

a funcionar no ano de 1962, oferecendo um Curso de Admissão ao ginásio na capela da 

UREMG, como é mencionado pelo (ALUNO): “o primeiro ano de Admissão ao ginásio às 

aulas eram dadas na capela da UREMG por estudantes da universidade. Padre Mendes era 

capelão e de lá os alunos ajudavam ele demais, davam aula de graça”. 

Em relação ao Exame de Admissão, um entrevistado, fala sobre sua trajetória nesta 

instituição e esclarece como era e quem fazia, bem como quais eram os conteúdos solicitados 

durante a realização deste exame: 

Eu comecei lá como estudante em 1962 fazendo Exame de Admissão ao 

Ginásio que na época tinha esta, é tipo de um vestibular de acesso ao ensino 

ginasial da época, do ginasial era composto de 4 anos que era 1ª,2ª, 3ª e 4ª 

série ginasial e depois vinha o antigo científico que hoje é o ensino médio. 

(ALUNO) 
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Desse modo percebe-se que o Exame de Admissão era a única forma de ingresso no 

curso ginasial, que começou a ser oferecido pelo ginásio Raul de Leoni, em 1962, 

inicialmente  com  a  oferta  do  1o  ano  ginasial.  É  oportuno  também  dizer  que  neste 

momento, o referido estabelecimento não ofertava nem o curso primário nem o colegial, uma 

vez que era suprido pelas escolas públicas e pela Escola Normal Nossa Senhora do Carmo e o 

Colégio Viçosa, instituições particulares que, até então, detinham o monopólio da oferta do 

ensino ginasial e colegial, na referida cidade. 

Em relação aos conteúdos ofertados durante as aulas no ginasial pode-se dizer que o 

ensino 

era  o  básico,  era  Português,  nem  Língua  Portuguesa  chamava; 

Matemática, História, Geografia e Ciências e uma Língua Estrangeira 

Moderna, podia ser Francês ou Inglês. Depois, não tinha mão de obra 

qualificada, aí passou a só à disciplina inglesa, a gente chamava Língua 

Inglesa ou Língua Estrangeira Moderna Inglesa. Isto aí foi no antigo 

ginasial. (ALUNO). 

 

Nos primeiros anos de funcionamento desta instituição as aulas foram realizadas no 

Grupo Escolar Coronel Antônio da Silva Bernardes (GECASB), devido à ausência de casa 

própria para a instituição. Porém, a demanda de alunos para o ginásio aumentou e tornou-se  

necessário  realizar  uma  divisão  dos  meninos  e  das  meninas,  ficando  os primeiros no 

GECASB e as segundas no Grupo Escolar Santa Rita (GESR). 

O ginásio Raul de Leoni também utilizou de um terceiro Grupo Escolar nominado por 

ambos os entrevistados como o “Grupo do Coqueiro”, atualmente conhecido como Escola 

Doutor Altamiro Saraiva (CESEC). Diante da divisão das turmas do ginásio Raul de Leoni, 

em três diferentes instituições de ensino verifica-se a necessidade da construção de um local 

próprio para o funcionamento deste ginásio, visto que as aulas ocorriam em escolas cedidas 

pelo Governo Estadual. 

A realização desta construção se inicia no ano de 1968, conforme se constata na 

matéria publicada no jornal Folha de Viçosa, na edição de nº 116, do dia 8 de Setembro, 

intitulada “Raul de Leoni”, em que foi noticiado o início das obras do prédio do referido 

ginásio. É válido enfatizar que o dinheiro para a construção deste local foi “do próprio Padre 

Mendes, herança do seu pai e talvez amizades políticas” (PROFESSOR). 

Esta afirmação é endossada pelo (DIRETOR) durante a entrevista: 
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O Padre Mendes conseguiu muito recurso, primeiro na frente do prédio 

Raul de Leoni tinha uma olaria, que era do pai do Padre Mendes, foi feito 

muito tijolo. Com a tecnologia que ele tinha, ele ajudava muito fazer e 

muita gente colaborou com doações para construir o prédio, aquele terreno 

onde está o Raul de Leoni, Na época os herdeiros deram aquela área 

(terras do avô do padre Mendes) para fazer o Colégio. (Grifo nosso) 

 

Diante destas assertivas fica evidenciado que o desenvolvimento da obra foi possível 

devido ao auxílio recebido da família do padre, de sua inserção política e das doações da 

comunidade, sendo que esta obra foi finalizada em 1971, o que viabilizou a junção das 

turmas, até então dispersas em três escolas diferentes, e o ensino misto (meninos e meninas), 

visto que agora o ginásio tinha instalações adequadas para atender ao número de alunos 

matriculados. 

A inauguração da sede própria do estabelecimento possibilitou a expansão das 

atividades escolares, conforme se constata na notícia publicada na edição nº153, que circulou 

no dia 31 de janeiro de 1971, que comunicou que o ginásio Raul de Leoni passaria a ofertar, a 

partir deste ano, turmas em horário matutino e vespertino, assim como é perceptível nas 

informações que serão apresentadas a seguir: 

Colégio - Haverá primeira e segunda série do curso colegial. À noite para 

rapazes e moças. Nota: Têm-se feito real esforço para manter um curso de 

alto rendimento. Os que só buscam aprovação, a qualquer custo não devem 

matricular-se neste curso. É só para alunos estudiosos que querem, de fato, 

preparar-se para os exames vestibulares. Ginásio - Funcionamento á noite – 

18:45 hrs.(Rapazes e moças, sendo estas com? dezesseis  anos  ou  mais  de  

idade).  Á  tarde  –  12:30hrs.(meninos  e meninas, de primeira e segunda 

séries). Pela manhã 07:00hrs. (Meninos e meninas de primeira série) evite de 

matricular seu filho, à noite se é muito criança. (FOLHA DE VIÇOSA, 31 de 

Janeiro de 1971, n.153). 

 

Como se verifica, o presente aviso apresenta as particularidades existentes em cada 

modalidade ofertada pelo colégio Raul de Leoni, informando o horário de aulas e orientandos 

obre o perfil do aluno e para o turno em que o mesmo seria matriculado. 

Para mais, a partir de 1971, de acordo com o (DIRETOR) ocorreram outras 

modificações no colégio Raul de Leoni, devido à Reforma empreendida pela Lei 5692, de 08 

de agosto de 1971, que acarretou uma nova estrutura à educação primária e média brasileira, a 

partir daí denominadas de ensino de 1º e 2º graus, respectivamente, na qual o primeiro nível 

passou a ter 8 anos de escolarização, voltada para a preparação para o trabalho, enquanto o 

segundo, passou a ter 3 anos de duração, ofertando cursos de profissionalização compulsória. 
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Com  a  Reforma  do  Ensino,  houve  assim  uma  reestruturação,  por 

exemplo. Os colégios, de um modo geral, Colégio de Viçosa da época, a 

Escola Normal, o Colégio Raul de Leoni, eles eram fiscalizados pelo 

Sistema Federal de Ensino. Com esta reforma, isto passou tudo para a 

Secretária de Educação de cada Estado. Inclusive nós passamos a ser 

fiscalizados pelo  Conselho  Estadual  de  Educação  e  através  de inspetores 

da época, do Sistema de Ensino do Estado de Minas Gerais. (DIRETOR). 

 

As mudanças acarretadas por esta nova legislação interferiram no funcionamento do 

Colégio Raul de Leoni, dado que a nova Lei tornou obrigatório que os professores tivessem 

formação na área em que lecionavam e que suas carteiras de trabalho fossem assinadas, 

afetando diretamente o modus operandi do ginásio, tendo em vista que “o padre dava uma 

gratificação para os professores, a maioria eram alunos que estavam estudando, sem carteira 

assinada, quando começamos o Colégio explicamos como era a situação.” (DIRETOR). Os 

universitários foram escolhidos como docentes “(...) porque era uma mão de obra mais barata 

e qualificada porque era o curso que eles estavam fazendo, pegavam o que estava mais 

adiantado para lecionar e dava muito certo, como deu, porque o Colégio tinha uma 

repercussão muito boa.” (ALUNO). 

Esta situação de precariedade da formação e do trabalho docente também foi relatada 

na entrevista com (DIRETOR): 

 

Os professores não tinham carteira assinada, geralmente eram alunos da 

universidade. A maioria deles estudava na Universidade, poucos eram 

formados, um deles é o (PROFESSOR). Então o Colégio ficou em uma 

dificuldade muito grande, de um lado a nova legislação de ensino exigindo 

uma porção de coisas que o Colégio não tinha. 

 

Dessa maneira, no ano de 1973 o Colégio Raul de Leoni começou a cobrar 

mensalidades no mesmo valor das demais instituições existentes, para atender às novas 

exigências legais e fiscais sobre esta instituição de ensino. Neste mesmo período, padre 

Mendes vende o Colégio para dois funcionários do mesmo, que conseguiram financiar a 

compra por intermédio da Caixa Econômica Estadual, tal como é posto pelo (DIRETOR). 

O padre Mendes acabou vendendo o Colégio para o (PROFESSOR) e para 

mim. (PROFESSOR) começou com o padre Mendes antes de mim, e  aí  o  

padre  Mendes  quando  pediu  para  eu  e  o  (PROFESSOR) assumirmos  

com  carta  branca,  sobre  aquilo  que  exigia  a  Nova Legislação. Nós 
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conseguimos financiar pela Caixa Econômica Estadual e compramos o 

Colégio. 

 

Além disso, no ano de 1972, foi iniciado no Colégio o ensino primário, intitulado de 

Escolinha do Garibaldo. De acordo com o texto nominado de “O Colégio Raul de Leoni”, 

existente no arquivo pessoal do (DIRETOR), diretor da referida Escolinha, a filosofia e os 

propósitos da instituição são os seguintes: 

Esta escola tem como filosofia básica a Educação Integral, ministrada em 

clima de amor, carinho, compreensão e afetividade, o brinquedo e a 

liberdade ocupam lugar de destaque. Atendendo a todas as exigências da 

Reforma do Ensino, a Escolinha do Garibaldo estabeleceu um amplo 

programa destinado às  crianças  de  três  a  dez  anos,  com  o  Curso 

maternal, pré-escolar e curso “primário”. 

 

Também em 1973, aconteceram mais mudanças na administração e organização, pois 

com a oficialização da compra do educandário, passou a haver a cobrança de mensalidades, 

conforme as demandas do mercado educacional e a regulamentação da situação trabalhista 

dos professores, em conformidade com o depoimento de um de seus diretores da época: 

E aí aconteceu o seguinte: nós demos uma mexida geral no Colégio, 

começamos cobrar a mensalidade, não tinha outro jeito, mantivemos um 

monte de bolsas, todos aqueles alunos que eram bolsistas exclusivos do  

padre  Mendes  continuaram mantendo.  Então  estabelecemos,  na verdade,  

nós  profissionalizamos  o  Colégio,  começamos  em  um primeiro  

momento  a  assinar  carteira  de  trabalho  para  todos  os professores 

(DIRETOR). 

 

Assim, é necessário destacar que as bolsas existentes foram mantidas e só foram 

cobradas mensalidades daqueles alunos que tinham condições de realizar o pagamento. Para 

isto o Colégio recebeu apoio das autoridades federais, conforme mencionado pelo mesmo 

entrevistado abaixo. 

(...) Contamos com a colaboração de autoridades federais que cuidavam do 

ensino, da direção do Colégio. Eles deram muita força para nós neste  

período de transição, e aí nós fomos reformulando o Colégio todo. 

(DIRETOR). 

 

Dessa forma, a instituição foi se adequando as normas vigentes. Ademais, cabe 

ressaltar que o Colégio Raul de Leoni foi a primeira instituição da cidade a ofertar o ensino 

Ginasial e Colegial para alunos menos favorecidos, podendo assim ser considerada no período 

de 1962- 1973 como uma escola comunitária. 
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Considerações finais 

O estudo sobre os jornais Folha de Viçosa e A Cidade, contribuíram para o processo 

de conservação de fontes da História da Educação da cidade de Viçosa, visto que apresentou a 

história de uma instituição sem nenhuma investigação sistematizada realizada até este 

momento, através da imprensa local, reafirmando assim, a possibilidade da construção da 

história de uma instituição pelas páginas dos jornais. 

A partir deste trabalho pode-se identificar que o Ginásio Raul de Leoni contribuiu para 

a educação de Viçosa, sobretudo para os  filhos  de operários que não tinham condições de 

manter os gastos do ensino ginasial e colegial, perdurando de 1962 até o ano de  1984,  

quando  foi  comprado  pelo  Sistema  de  Equipe  de  Ensino,  atual  entidade mantenedora. 
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O CALENDÁRIO DO GRUPO ESCOLAR JOÃO ALCÂNTARA SOB A BÊNÇÃO DA 

IGREJA CATÓLICA: TESSITURAS DE UM TEMPO E DE UM ESPAÇO (1941-1953) 

Wilney Fernando Silva – IFNMG 

Gersiane Franciere Freitas Ribeiro – IFNMG 

 

Introdução 

Este trabalho tem como objetivo investigar a influência dos preceitos católicos nos 

calendários letivos do Grupo Escolar João Alcântara entre os anos de 1941 a 1953. O trabalho 

mostrará os estreitos laços entre o calendário e a liturgia católica, e entre a escola e poder 

religioso, esferas que produziam o cidadão. O recorte temporal da pesquisa coincide com os 

primeiros anos de funcionamento do Grupo Escolar, bem como da Paróquia São Joaquim da 

cidade.  

O trabalho será dividido da seguinte forma: no primeiro momento, apresentaremos o 

Grupo Escolar e a região. Veremos como a Igreja Católica articulou seu projeto de alcance 

nos espaços públicos, sobretudo na educação. A Igreja utilizou esta área como uma 

importante estratégia para a expansão e manutenção de sua influência, permitindo a 

moldagem de comportamentos e condutas nos espaços de escolarização. No segundo 

momento, a fim de entender o projeto de formação das crianças, faremos uma reflexão sobre 

as práticas educativas e a missão da escola no tempo e no espaço. Os principais eventos do 

calendário católico eram contemplados no calendário escolar, e a formação moral das crianças 

era pautada pelos preceitos da doutrina católica. Na última parte do texto, apresentaremos as 

considerações finais e as referências utilizadas. 

Como método de investigação, propomos a pesquisa bibliográfica realizada em livros, 

artigos, dissertações e teses. Também foi realizada uma pesquisa documental que inclui a 

consulta e análise de livros de atas de reuniões das docentes, boletins escolares, calendários, 
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jornais e revistas, livros de visitas de inspetores escolares, álbum de fotografias e livros de 

atas das associações religiosas. 

Ao transitar no texto, dissertaremos como a escola trabalhava as datas comemorativas 

e as festividades, tais como: o dia do trabalho, o dia do soldado, o dia da Independência, o dia 

da Árvore, a Semana da Criança etc. Também ganhavam centralidade, nos calendários 

escolares, os seguintes festejos religiosos: Semana Santa, Mês de Maria, Festas Juninas, 

Assunção de Nossa Senhora e o Natal.  

 

A cidade e as tessituras do tempo e do espaço 

Geograficamente, o município de Porteirinha está localizado na área mineira do 

polígono das secas, mesorregião semiárida do norte de Minas Gerais, microrregião de 

Janaúba. A sede municipal está situada a 755 metros de altitude e dista da capital do Estado 

593 quilômetros. 

Imersa no processo de expansão mineradora e aliada às fazendas de gado com 

lavouras de gêneros de subsistência, a ocupação da região na qual hoje se localiza o município 

de Porteirinha ocorreu no início do século XVIII. Estava instalada somente a Capela de São 

Joaquim em um largo e, ao seu redor, pequenas mercearias, mercado, pensões, escola e 

algumas casas residenciais.  

No entanto, a organização do espaço urbano foi iniciada no começo do século XX. A 

partir deste período, os dirigentes políticos tentaram organizar o distrito de forma mais 

racional. O acúmulo de residências, as casas comerciais nascentes e o aumento do número de 

pessoas que passavam pela povoação justificavam o direcionamento das ruas, o 

esquadrinhamento dos quarteirões e as demais normas citadinas.  

Também era fundamental manter a atmosfera de religiosidade e fé na população que 

crescia. Daí a necessidade de aumentar o templo religioso católico pela doação do terreno à 

Igreja Católica. Parece evidente que a necessidade de espaços onde os fiéis pudessem 

satisfazer suas obrigações religiosas foi aumentando à medida que a população crescia. Estes 

espaços eram importantes por se constituírem locais de encontro onde ocorria uma boa parte 

da vida social, isto é, eles representavam a concentricidade religiosa, política e econômica. 

Com tais aglomerações, formava-se, também, um mercado local com suas atividades rurais e 

artesanais/manufatureiras. 
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Conforme Freitas (1957), aos 17 de dezembro de 1938, o então distrito de Porteirinha 

fora emancipado pelo Decreto-lei estadual n. 148, pois era dotado de uma população 

relativamente grande (superior a 10 mil habitantes), possuía boa renda líquida anual, alguns 

edifícios públicos como mercado, matadouro, cemitério e escolas, ou seja, demonstrava 

capacidade e condições para a construção da sede do novo governo municipal. 

“Contando com uma população de aproximadamente 20.686 habitantes” (IBGE, 1947, 

p. 406), durante a década de 1940, Porteirinha possuía posto de saúde, biblioteca, cemitério 

com grandes dimensões, matadouro, arborização urbana e praça principal moderna. Nesta 

época as casas comerciais se expandiram, a tipografia fora ampliada e foram construídos os 

primeiros prédios para a administração pública, dando, assim, os contornos às primeiras 

características de cidade (IBGE, 1959).  

Os armazéns e casas comerciais se destacavam, pois atraíam os moradores da roça 

para a cidade, que iam em carroças ou em carros de bois buscar alimentos e ferramentas para 

a labuta diária. Na antiga rua Baiana, próxima à praça da Igreja, pensões, hotéis, mercearias, 

armazéns e cartórios eram ladeados por um número cada vez maior de residências. Já no fim 

da década de 1940, também foram surgindo bancos, loteamentos, a comarca e outros prédios 

públicos, todos considerados atributos necessários para se reconhecer o lugar enquanto 

cidade.  

Na área educacional, atrelado a este desenvolvimento, a cidade instala o seu Grupo 

Escolar denominado João Alcântara, que foi formado a partir da integração das escolas 

isoladas da cidade. Criado em 30 de junho de 1937, por meio do Decreto n. 885, publicado no 

Diário Oficial de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 1937), em um terreno de 2.228 metros 

quadrados, localizado em frente à Praça Tiradentes, no centro da cidade, edificou-se o prédio 

do Grupo Escolar de tamanho expressamente maior, mais moderno, racional e arejado, 

adequado aos preceitos higiênicos da época, e que se contrapunha às instalações precárias das 

apertadas escolas isoladas.  

Nesta perspectiva, reservaremos, na próxima seção, alguns apontamentos deste espaço 

e do tempo, bem como do calendário escolar desta instituição. 

 

O Calendário do Grupo Escolar e as tessituras do tempo e do espaço 
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Uma história cronológica de acontecimentos é conduzida pelo calendário. À data, ao 

ano e, possivelmente, ao mês e ao dia, agarram-se os fatos históricos, e, a partir daí, 

selecionam-se as principais datas que precisam ser lembradas e memorizadas através da 

prática de suas comemorações. O calendário, objeto científico, também é objeto cultural, e 

apesar da laicização de muitas sociedades, ele é, manifestamente, um objeto religioso. O 

calendário é o organizador do quadro temporal, diretor da vida pública e cotidiana, além de 

ser um instrumento de poder e ter raízes profundas no sagrado. Muitas datas foram fixadas 

pelo poder sacro da Igreja Católica, como diz o historiador Le Goff (1994, p. 480) ao afirmar 

que:  

O lugar que o calendário ocupa nos primeiros séculos do cristianismo 

demonstra a sua importância para a Igreja cristã. A apocalíptica hebraica do I 

Século d.C. confere um caráter sagrado ao calendário, considerado expressão 

da determinação do tempo de Deus. 

 

Este autor assinala que sempre onde existiram poderes religiosos, as igrejas e os 

cleros, tentaram obter o controle do calendário. 

Instrumento de medida do tempo individual e coletivo, o calendário é, 

exatamente por isso, em qualquer sociedade, por mais diversa que seja, um 

instrumento de poder religioso ou laico. Permite de fato realizar, com o 

controle do tempo, o controle dos homens nas suas atividades econômicas-

sociais que, através do calendário, são ritualmente separadas no tempo (LE 

GOFF, 1994, p. 477). 

 

Deste modo, o calendário não se desvincula do calendário litúrgico-católico, pelo 

contrário, observamos entre eles uma coexistência pacífica. O calendário é uma estratégia de 

poder e de direcionamento da sociedade. 

Na instituição escolar, não é diferente. O calendário impõe ritmo e coesão aos ritos do 

trabalho educacional. Estes, por sua vez, são agrupados segundo uma intencionalidade a fim 

de uniformizar, disciplinar, registrar e selecionar lembranças que geram unicidade nas 

escolas. Conforme os boletins mensais de registros escolares e os livros de atas de reuniões 

das professoras, durante o período de estudo, no Grupo Escolar João Alcântara, os santos e as 

santas foram festejados ciclicamente, consagrando o calendário litúrgico e a religião católica 

na escola.  

Ao lado das festas cívicas, os eventos religiosos possuíam relevo no cotidiano escolar. 

Eles eram inseridos no calendário escolar como conteúdos a serem trabalhados pelas 
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professoras, e serem aprendidos e assimilados pelos alunos. Fetichizados, esses conteúdos 

vivos, ano após ano, em circularidade, extrapolavam as grades curriculares, as salas de aula e 

os muros da escola. 

As datas religiosas e cívicas foram festejadas de acordo com o calendário representado 

no quadro que se segue:  

 

Quadro 1 - Calendário das datas comemorativas no Grupo Escolar João Alcântara 

 

Calendário das datas comemorativas 

Janeiro  Fevereiro  Março  

- 

 

- Semana 

Santa/Páscoa 

Abril  Maio  Junho  

Descobrimento do 

Brasil 

Dia do Índio 

Dia de Tiradentes 

Mês de Maria 

Dia do Trabalho 

Abolição da 

Escravatura 

São João 

Corpus Christi 

Julho  Agosto  Setembro  

Festa de São 

Joaquim 

Dia da árvore 

Dia do Soldado 

Semana do Folclore 

Assunção de Nossa 

Senhora 

Semana da Pátria 

Outubro  Novembro  Dezembro  

Semana da Criança 

Semana da Asa 

Proclamação da 

República 

Dia da Bandeira 

Formatura do 

Primário  

Natal 

Fonte: Boletins mensais dos registros escolares e dos Livros de atas de reuniões de professoras do Grupo João 

Alcântara (1943 a 1959, grifos nossos). 

 

Estas datas serão brevemente apresentadas a seguir. Comecemos pela Semana Santa
34

, 

primeiro evento religioso comemorado no ano letivo. Ao abrir a reunião de professoras em 24 

de março de 1956, a diretora da escola, Lourdes Irlanda Matos, diz:  

                                                 
34

 A Semana Santa ou Semana na Paixão é uma tradição religiosa católica que celebra a Paixão, a Morte e a 

ressurreição de Jesus Cristo. Ela se inicia no Domingo de Ramos, que relembra a entrada triunfal de Jesus em 
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[...] dada a proximidade da Semana Santa, solicito às senhoras professoras 

que preparem um programa especial. Expliquem a seus alunos como devem 

se preparar para a confissão e procissão da Sexta-Feira (GRUPO ESCOLAR 

JOÃO ALCÂNTARA, 1956, p. 4).  

 

Revestida de toda uma mística, a Semana Santa na escola refletia os costumes da 

sociedade. Ensinava a professora em 1935:  

É, portanto, um dever de gratidão occuparmos durante a Semana Santa o 

nosso pensamento com a Paixão do Redemptor, acompanharmos as 

solennidades religiosas, fazermos o sacrifício do Jesus na quarta, quinta e 

sexta-feira e fazermos assim com que esta semana seja também para nos 

uma Semana Santa. Certamente comprehenderá cada Catholico que a 

Semana Santa é um tempo muito improprio para diversões profanas e que, 

por isso, não devemos ir ao cinema e em clubes (ESCOLA MISTA DO 

DISTRICTO DE PORTEIRINHA, 1935, p. 13). 

 

 Na Semana Santa havia uma preparação destinada às crianças. As professoras 

ensinavam parábolas bíblicas que remetiam à vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, tais 

como: O filho pródigo, O homem rico e Lázaro, O empregado fiel e A ovelha perdida. Elas 

tinham como temas centrais o pecado, a obediência a Deus e a crença na vida eterna
35

.  

O conto O moinho do satanás, destinado às crianças, por exemplo, traz em si um 

ensinamento moral: mais vale ser pobre do que vender a alma ao diabo por todas as riquezas 

do mundo. De uma forma geral, os contos
36

 trabalhados no Grupo Escolar faziam alusão à 

conduta humana na Terra, ao pecado, ao arrependimento e ao juízo divino, conforme prega a 

doutrina cristã; e com isso, desenvolviam conceitos como o julgamento das almas, o céu e o 

inferno
37

. Em um ambiente escolar com forte característica tridentina, era importante o 

                                                                                                                                                         
Jerusalém, e termina com sua ressurreição, que ocorre no domingo de Páscoa. Segundo Aquilino Pedro (1994, 

267), “o período é um retiro espiritual voltado à reflexão, em que os cristãos se recolhem em oração e penitência 

para preparar o espírito para a acolhida do Cristo Vivo, Ressuscitado no Domingo de Páscoa. Simbolicamente o 

cristão está renascendo, como Cristo”. A Semana Santa é o coração do ano litúrgico cristão (FOLHA DO 

NORTE, 1930, p. 2). 

35
 Temas bíblicos como Moisés, Joana D’Arc, a Criação do Mundo, David e Golias, O Bom Samaritano, 

Parábola do Semeador eram trabalhados durante o decorrer do ano (GRUPO ESCOLAR... Boletins dos registros 

escolares, 1943; 1948; 1955). 

36
 GRUPO ESCOLAR JOÃO ALCÂNTARA. Boletins mensais dos registros escolares, 1943 a 1956. 

37
 Na tradição cristã, a conjugação luz-trevas simbolizaria os dois opostos: o céu e o inferno. Conforme o 

Dicionário de Símbolos de Chevalier e Gheerbrat (1997, p. 505), “a essência íntima do inferno é o próprio 

pecado mortal. É a perda da presença de Deus. Como já nenhum outro bem poderá jamais iludir a alma do 

defunto, separada do corpo e das realidades sensíveis, o inferno é a desventura absoluta, a privação radical, 
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enfoque na vida regrada, na vida obediente aos mandamentos cristãos e à disciplina moral 

objetivando, com isso, dentro da tradição, “salvar a alma e ganhar o céu”. 

A comunhão, por sua vez, era uma prática comum dentro da escola. Com a finalidade 

de difundir os preceitos sacramentais da Igreja, conforme o Catolicismo, a comunhão servia 

para remediar os pecados e preparar as crianças para a Páscoa. Em 1941, o padre da paróquia, 

Julião Arroyo Gallo, diz aos alunos: “Meninos, meus queridos meninos, que tantas vezes 

viestes aprender dos meus labios os primeiros rudimentos da doutrina christã, sede um 

sacrario e um adorador da santa Hóstia, e vivam o espetaculo das Comunhões” (GALLO, 

1941, p. 193). 

Em 1946, na reunião do Grupo Escolar, a diretora fez um chamamento às professoras 

para prepararem as crianças para a “Quarta-feira de trevas
38

” e recepção da comunhão geral 

pelas mãos do padre Julião. A Semana Santa geralmente era celebrada no mês de março ou 

abril.  

O mês de maio, além das comemorações da Abolição da Escravatura
39

 e do Dia do 

Trabalho
40

, era especialmente dedicado à Virgem Maria
41

. Nele, intensificavam-se as orações 

                                                                                                                                                         
tormento misterioso e insondável. É a derrota total, definitiva e irremediável de uma existência humana. A 

conversão já não é mais possível; empedernido em seu pecado, o homem está para sempre cravado na sua dor”. 

38
 Na Quarta-feira Santa da Igreja é celebrado o Ofício das Trevas, lembrando que, segundo os preceitos 

católicos, o mundo já está em trevas devido à proximidade da morte de Jesus Cristo. 

39
 Estas comemorações no Grupo Escolar, ligadas à cultura nacional e compostas de símbolos, representavam 

um modo de construir sentidos que influenciavam e organizavam ações e modos de conceber e perceber o 

mundo. Estas comemorações, ao produzirem sentidos nos alunos, ao gerarem uma identificação, construíam 

identidades. A data da Abolição da escravatura era festejada pelo Grupo Escolar considerando a princesa Isabel 

como heroína, que representava a “libertação” dos negros. 

40
 O Dia do Trabalho era comemorado em um auditório e incluía números de danças, dramatizações e leitura de 

poesias. Destaque para o poema O trabalho, de Olavo Bilac, que era comumente apresentado: “Tal como a 

chuva caída/ Fecunda a terra, no estio,/ Para fecundar a vida/ O trabalho se inventou./ Feliz quem pode, 

orgulhoso,/ Dizer: ‘Nunca fui vadio:/ E, se hoje sou venturoso,/ Devo ao trabalho o que sou!’/ É preciso, desde a 

infância,/ Ir preparando o futuro;/ Para chegar à abundância,/ É preciso trabalhar./ Não nasce a planta perfeita,/ 

Não nasce o fruto maduro;/ E, para ter a colheita,/ É preciso semear...” (BILAC, 1929, s/p). Observamos que a 

representação do trabalho já inicia na infância; era preciso ensinar à infância o gosto pelo trabalho, pois era a 

partir dele que se construiria a grandeza futura do país. Era necessário acentuar os valores, sentimentos e hábitos 

desejáveis nas crianças, estabelecendo uma ordem centrada no trabalho. Era um projeto de formação do novo 

homem brasileiro. No auditório do Grupo Escolar João Alcântara, em comemoração a esta data, as principais 

autoridades da cidade eram homenageadas. A figura do prefeito, do engenheiro, do padre, do contador e do 

médico eram exaltadas (GRUPO ESCOLAR JOÃO ALCÂNTARA, 1949; 1952). A representação do trabalho 

estava associada à figura do sexo masculino, branco e portador de um diploma de curso superior. O trabalho 

braçal e o das mulheres, por exemplo, nunca eram valorizados. Enfim, o trabalho era ligado a uma elite educada, 

masculina e branca, tida como “preparada para dirigir os destinos das outras pessoas”. 

41
 No hemisfério Norte, Maio é o mês em que a terra faz surgir a terna folhagem e os verdes pastos, depois do 

frio e da neve do inverno, da cruel atmosfera, do vento selvagem e das chuvas da primavera. Em maio, os dias se 

tornam longos, o sol nasce cedo e se põe tarde. De acordo com Giorgio (1991), a escolha da Igreja Católica pelo 
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marianas, sobretudo a reza do terço ou do rosário. Um jornal regional intitulado A Verdade, já 

no início do século XX, dizia que “os catholicos do mundo inteiro estão cheios de alegria em 

virtude da entrada do mez de Maria. Não há povoação pequena, logarsinho obscuro e 

ignorado que não venha saudar com jubilo os raios desta mysteriosa e divina Estrella que se 

chama Maria [...]” (A VERDADE, 1907, p. 2). Em maio de 1944, o Gazeta do Norte mostra, 

com detalhes, o que acontecia neste período: 

O mês de maio, de norte a sul, é festejado. Da mais simples fazenda ao mais 

culto centro do país, os sinos repicam festivamente no convite as rezas que 

se fazem em honra de N. Senhora. As bombas e fogos bombardeiam os céus 

na demonstração do que vai em desejos dentro de nós em festejar a Mãe de 

Jesus. Os mastros, no desfile pitoresco de sua tradição, ao som das músicas 

são levados ao clarão dos fogos, na alegria das Igrejas e Capelas, Maria 

percorre como Senhora unica dos corações, as ruas das vilas, cidades e 

capitais em piedosas procissões. Completa este esboço a vida religiosa 

desenvolvida. As mesas das comunhões são mais visitadas. Os costumes se 

renovam. E as almas mais se aperfeiçoam no amor de Deus. O Brasil é na 

sua essência católico. Homenageia, com carinho, a sua grande padroeira 

Nossa Senhora Aparecida que protege nossa terra. Sejamos leitores, cada vez 

mais seus filhos diletos, levando por todos os meios nossas homenagens 

(GAZETA DO NORTE, 1944, p. 5). 

 

O Grupo Escolar preservava estes costumes veiculados pela imprensa, pois já no 

começo do mês era preparada uma vasta programação para celebrar a Virgem Maria. Os 

auditórios dedicados às mães dos alunos ficavam lotados. Em 1946, por exemplo, depois de 

entoado o Hino Nacional, todos rezaram o Pai Nosso, a Ave Maria e fizeram a consagração à 

santa. Após este protocolo, vários textos que exaltavam a importância das mães no âmbito 

familiar e na sociedade foram lidos pelos alunos. Recital de poesias, danças e apresentações 

musicais também compuseram o evento (GRUPO ESCOLAR JOÃO ALCÂNTARA, 1946). 

Com um expressivo número de pessoas, diariamente, era realizada a coroação de 

Nossa Senhora na Igreja Matriz São Joaquim pelas alunas do Grupo Escolar, conforme a 

Figura 01. 

Figura 01 - Coroação de Nossa Senhora em Porteirinha 

                                                                                                                                                         
mês de maio para cultuar a Virgem foi proposital. No século XVIII, informa Giorgio, alguns jesuítas italianos 

acreditavam que a chegada da primavera no mês de maio fazia desabrochar os amores adolescentes. “O culto e a 

proteção da Virgem seriam, portanto, fundamentais para conservar a pureza feminina e privar as jovens das 

tentações. Era uma prática religiosa preventiva que conferia uma dimensão sobrenatural aos amores 

adolescentes, difíceis de controlar na sociedade camponesa. A pureza da Virgem torna-se modelo de 

identificação, centro da educação feminina” (GIORGIO, 1991, p. 222). 
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Fonte: GALLO, Julião Arroyo. Álbum de fotografias. Coroação de Nossa Senhora em Porteirinha. 1 fotografia, 

Porteirinha/MG, s/d. 

 

As professoras, junto com os membros da Associação Apostolado da Oração, 

sistematizavam estes momentos. Comissões organizadoras foram criadas e seus membros 

selecionavam os alunos (as filhas das famílias que tinham maior condição econômica para 

comprar as vestimentas e os calçados), ensaiavam os cânticos, organizavam as alunas durante 

a coroação e enfeitavam o altar. 

Em maio de 1944, o padre Julião faz o balanço prévio da coroação: “Para a coroação 

de Nossa Senhora, o numero de crianças que está se preparando para este ato é superior a 100. 

Recebem tambem instrução das dedicadas e abnegadas cooperadoras nas funções religiosas, 

as professoras da cidade” (GALLO, 1944, p. 11, grifo nosso). Ele ainda acrescenta: “o 

Apostolado da oração por sua parte não cederá a supremacia nos esforços para que sejam 

coroadas de maior exito possivel as mais justas aspirações marianas no dia da coroação de sua 

Excelsa Protetora” (ibidem, p. 11). 

O trecho do Livro de atas do Apostolado da Oração, a seguir, mostra a organização 

das festividades de maio de 1943 e a participação das professoras do Grupo Escolar e do 

interventor/prefeito municipal: 

 

Depois de ter frisado sobre a necessidade da cooperação das cantoras e das 

catequistas para que se côlha um bom fruto, [padre Julião] falou sobre a festa 

do mês de Maio e combinou o seguinte: haverá coroação diariamente 

ficando encarregada de arranjar os meninos para a coroação a zelada 

Palmyra Santos; para ensaiar os cânticos, a zeladora Hilda Martins Gomes; 

para organizar os meninos no ato da coroação, a senhora Hilda Gois; para 

enfeitar o altar na 1ª semana, as zeladoras: Benvinda Tibo e Geny Mendes 
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Ribeiro; na 2ª semana: Anizia Pinheiro e Idalice Coêlho; na 3ª semana: 

Rosalva Antunes e Carolina Vieira; na 4ª semana Maria Brito Coêlho e 

Judith Lacerda e 5ª semana: Dr. Altivo de Assis Fonseca e dos demais 

zeladores (1º LIVRO DE ATAS DO CENTRO DO APOSTOLADO DA 

ORAÇÃO..., 1943 p. 16-17, grifos nossos). 

 

Importante realçar que Palmyra Santos, Hilda Martins, Rosalva Antunes e Idalice 

Coêlho eram professoras do Grupo Escolar e participavam fielmente das associações 

religiosas da cidade. Outro detalhe: o prefeito Altivo de Assis Fonseca se encarregou de 

arrumar o altar na última semana do mês. Tal atitude revela que o político participava 

ativamente dos eventos religiosos, inclusive, sendo o festeiro do evento mariano daquele ano.  

A revista Flor do Lácio, do Colégio Imaculada Conceição, em 1957, reproduziu uma 

produção textual que mostra a percepção de uma aluna selecionada para a coroação da 

Virgem Maria e sua emoção durante a solenidade: 

Recordando minha coroação  

Foi no dia 13 de maio. O céu estava todo estrelado e o luar de prata 

iluminava os vestidos dos anjos que iam cantar naquela noite hinos de louvor 

à nossa querida Mãezinha do Céu. A igreja estava repleta de fiéis. Os anjos 

ornavam o altar com seus vestidos fulgurantes. Moças de nossa paróquia, 

com suas vestimentas, representavam diversas santas do Paraíso. Nossa 

senhora de Fátima estava sôbre uma azinheira. Era admirada por três 

crianças, simbolizando os pastorzinhos de Fátima. De cada lado do altar, 

crianças lindas e loiras figuravam figuras representando símbolos religiosos.  

Fui eu a escolhida para ornar a sua fronte pura, com uma coroa de ouro. 

Como me senti emocionada, nesse momento! Alegria profunda se apossou 

de meu pequeno coração. Parecia-me estar num mundo irreal. Muito 

suavemente começamos a cantar:  

A treze de Maio  

Na Cova de Iria  

Do Céu veio à terra  

A Virgem Maria...  

E sob uma chuva de pétalas de rosas, coloquei a coroa sôbre a fronte 

puríssima da Virgem Maria. Ao longe, através de janelas, notei que as 
estrêlas brilhavam com mais intensidade, como se quisessem naquele 

momento saudar a Mãe de Deus, a Rainha dos Céus! (FLOR DO LÁCIO, 

1957, p. 14). 

O ritual demonstrava o desejo de renovar a fé nas crianças e nas jovens com a pureza 

da Virgem Maria. A ornamentação do altar e as vestimentas das crianças comparadas às das 

santas caracterizam o culto de veneração à imagem. Segundo Giorgio (1991), a pureza da 

imagem da Virgem transformou-se em parâmetro de identificação junto às crianças. A santa 
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guardava as meninas católicas; e a coroação, além de servir à renovação da fé, guardava o 

fervor à crença e direcionava a formação das alunas para a prática da veneração e respeito aos 

santos, espelhando e consagrando suas vidas segundo o exemplo de Maria. 

 Os meses de junho, por sua vez, eram marcados pelos populares festejos juninos. 

Conforme estudo de Campos (2007), a origem das comemorações juninas foi entre os povos 

romanos, na Idade Antiga. As festas eram consideradas como parte dos rituais de celebração 

da passagem de estação para o verão, sendo que eram promovidas pela população rural para 

afastar os espíritos maus que provocavam a esterilidade da terra, as pestes nos cereais e as 

estiagens. No decorrer da Idade Média, a festa foi cristianizada e a Igreja Católica deu-lhe 

como padroeiros Santo Antônio, São João e São Pedro. “Na Península Ibérica acabou se 

tornando uma das mais antigas e populares tradições da religiosidade popular. Talvez por 

isso, a introdução das festas juninas em nosso país também seja bastante antiga, aparecendo 

desde o início de nossa história, no século XVI” (CAMPOS, 2007, p. 590). 

O Boletim de registros escolares de junho de 1944 e as atas de reuniões do mês de 

junho dos anos de 1941 a 1958 apontaram que a escola não só promovia as festividades dos 

santos juninos com danças, trajes e comidas típicos da época, como desenvolviam o conteúdo 

em sala de aula ao “trabalhar a vida de São João” (GRUPO ESCOLAR JOÃO 

ALCÂNTARA, 1946; 1956). 

Veja que o Estado transformou as datas religiosas em atividades escolares e fez da 

escola um instrumento de memória nacional. Assim sendo, era importante comemorar, 

transmitir valores, construir identidades e controlar a memória coletiva. Era um adestramento 

cultural, nas tradições e nos rituais. Segundo Le Goff (1994, p. 526), “o calendário traduz o 

ponto de vista da educação religiosa e cívica de um povo”.  

Os projetos do mês de agosto eram dedicados à comemoração do Dia do Folclore (22), 

do Dia do Soldado (25) e da Assunção de Nossa Senhora (15). Na reunião do corpo docente 

do Grupo Escolar, realizada no dia 26 de julho de 1958, a diretora Lourdes Irlanda Matos 

falou sobre o auditório geral, realizado em 25 de agosto do corrente ano, e orientou as 

professoras “aconselhando a ensinar aos alunos algumas poesias, palestras, dramatizações, 
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hinos etc., relativos aos dias, inclusive a Assunção de Nossa Senhora
42

, dia santo” (GRUPO 

ESCOLAR JOÃO ALCÂNTARA, 1958, p. 27).  

Nos meses de setembro, outubro e novembro, a escola trabalhava temas de cunho 

cívico
43

 (7 de setembro, Dia da Asa e a Proclamação da República) intercalados com estórias 

bíblicas como Moisés, David e Golias, a Criação do Mundo e José do Egito. Até mesmo 

parte da programação da Semana da Criança era dedicada aos ritos católicos: em 30 de 

setembro de 1952, “a diretoria sugeriu que durante a programação em comemoração à 

Semana da Criança, conste a missa na Igreja São Joaquim” (GRUPO ESCOLAR JOÃO 

ALCÂNTARA, 1952, p. 12).  

O calendário anual era fechado com a solenidade de entrega de diplomas aos alunos 

concluintes. Respirando ares natalinos e com os melhores trajes, a comunidade escolar 

festejava a certificação dos alunos do curso primário. A cerimônia de formatura contava com 

uma missa solene e comunhão dos formandos. Nesta solenidade discursavam professor, 

diretora, paraninfo e aluno. Além dos agradecimentos pela conquista, os discursos eram 

carregados de significados religiosos.  

Como boa parte da população participava das cerimônias de formatura do primário, o 

local também se tornava palco político. O teor religioso e moral era notório nas 

argumentações daqueles que ocupavam cargos públicos. Ao expressar seu conservadorismo, 

políticos proferiam duros e combativos discurso contra os ideais comunistas e modernistas, e 

propunham uma concepção dita “superior de vida”, pautada em regras e normas católicas. 

Considerações finais 

                                                 
42

 De acordo com o calendário católico, o Dia da Assunção de Nossa Senhora é comemorado anualmente em 15 

de agosto. O Catolicismo romano ensina como um dogma que “a Virgem Maria tendo completado o curso de sua 

vida terrestre, foi assumida, de corpo e alma, na glória celeste” (PIO XII, 1950, p. 2). Esta doutrina foi definida 

dogmaticamente pelo papa Pio XII em 1º de novembro de 1950, na constituição apostólica Munificentissimus 

Deus. Em Porteirinha, no início da década de 1980, em homenagem a este dogma, foi construída a Igreja Nossa 

Senhora Assunção, o terceiro templo católico localizado na zona urbana e com grande capacidade para receber 

os seus fiéis. 

43
 As comemorações cívicas exaltavam os heróis e reafirmavam a importância das datas. As lições de civismo 

eram ensinadas em todas as atividades escolares, tornando-se uma prática vivida nos momentos cívicos, durante 

o Hino Nacional e nas reuniões de professoras. A edificação dessa memória cívica, pensada e construída a partir 

das comemorações cívicas, dentro e fora do Grupo Escolar, contaram com a presença fiel do corpo docente e 

discente. Deste modo, nas festas de inaugurações de obras públicas, por exemplo, as professoras levavam um 

grupo de alunos para representarem o educandário. Estas mesmas professoras proferiam discursos com a 

finalidade de homenagear autoridades locais e regionais (conferir GRUPO ESCOLAR JOÃO ALCÂNTARA, 

1952). 
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Para concluir o texto, teceremos algumas considerações, a saber: no Grupo Escolar, o 

calendário impunha um ritmo e coesão aos ritos do trabalho educacional e docente, além de 

imprimir uma intencionalidade a fim de uniformizar, disciplinar, registrar e selecionar 

lembranças que geravam unicidade nas escolas, os santos e as santas foram festejados 

ciclicamente, consagrando o calendário litúrgico e a religião católica à escola.  

O calendário representou uma estratégia de poder e de direcionamento daquela 

sociedade. Os preceitos católicos eram quase o uniforme moral da escola. As comemorações 

aos santos e heróis serviam para lembrar tons e formas de vivenciar a realidade e lhes dar 

sentido.  

Ao levantar fontes oficiais, discursos e documentos escritos, podemos concluir que na 

escola a fé católica era renovada e comemorada. O Catolicismo foi uma espécie de “uniforme 

moral” da escola. Civicamente e religiosamente, a escola foi transformada em um instrumento 

de memória. Importante era educar a memória, transmitir valores e construir uma identidade 

católica por meio do culto do tempo passado.  

Por fim, sabemos que existiam muitos alunos filhos de protestantes, espíritas ou de 

pessoas que seguiam religiões de matriz africana, como o Candomblé. No entanto, é 

importante destacar que não encontramos vestígios da presença destas religiões nos 

documentos levantados. O que se registrou e se manteve historicamente foi a memória 

católica. Estes indícios nos faz crer que o Catolicismo e a escola produziram o cidadão 

daquele tempo e daquele espaço. 
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AS LIÇÕES DE PEDAGOGIA DE MANOEL BOMFIM: O PROBLEMA DA 

FELICIDADE. 

                                                              Bruna de Oliveira Fonseca – UFMG  

Em 1868, na capital da província de Sergipe, nascia Manoel José do Bomfim o sexto 

filho de Paulino José e Maria Joaquina, comerciantes enriquecidos e donos de engenho. O 

menino Nezinho, como Bomfim era conhecido, passou a infância e parte da adolescência no 

engenho da família, mas decidiu estudar medicina ao invés de cuidar dos negócios familiares. 

Assim, em 1886, ingressou na Faculdade de Medicina da Bahia, contudo viria a concluir o 

curso no Rio de Janeiro, em 1890.  

 Manoel Bomfim fixou-se na cidade do Rio de Janeiro. Nos anos de 1891 e 1892, 

Bomfim trabalhou como médico da Secretaria de Polícia, assim como a intelectualidade de 

seu tempo, atuou também como jornalista e circulou por diversos cafés, redações e livrarias. 

Aos vinte e três anos, casou com Natividade viveram tranquilamente na capital até que em 

decorrência de perseguições políticas
44

 foi imperiosa a necessidade de migrar para o interior 

de São Paulo, por lá vivendo entre os anos 1893 e 1894. 

Conforme Ronaldo Conde Aguiar, a morte da filha Maria levou Bomfim retornar à 

capital e largar a medicina. Através de Alcindo Guanabara, em 1896, ele retornou ao 

funcionalismo público, porém na área da educação, no cargo de subdiretor do Pedagogium, 

para o qual foi nomeado diretor, no ano seguinte. Essa nova área de atuação impactaria 

fortemente Bomfim:  

Manoel Bomfim confessou que o seu interesse pelos assuntos educacionais 

foi despertado pela leitura do Report of the Commissioner of Educations [...] 

E confessou: “foi tão profunda a impressão que me causou essa leitura, pela 

insignificância e pobreza patentes dos nossos recursos escolares, que nunca 

mais me pude furtar ao desejo de observar e estudar o problema da instrução 

popular entre nós. De então pra cá só tenho encontrado motivos para maior 

desconsolo”(AGUIAR,2000, p.193). 

Desde então, Manoel Bomfim passou por diversos cargos relacionados à educação 

pública: Diretor da Instrução Pública do Distrito Federal 1898-1900/1906-1907), Diretor da 

Instrução Pública Municipal (1905-1907), professor da Escola Normal (1897-1932), Diretor 

do Pedagogium (1897-1905/1911-1919). Durante sua trajetória no funcionalismo público 

                                                 
44

 Bomfim questionou a legitimidade de Floriano Peixoto para ocupar o cargo de presidente 

da República.   
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Manoel Bomfim fez viagens comissionadas pelo governo para estudar psicologia 

experimental (1903) e organização do ensino técnico-profissional (1910), além de publicar 

diversos livros voltados à educação
45

, sendo o mais famoso escrito em parceria com Olavo 

Bilac – Através do Brasil (1910). 

A educação era a preocupação de Bomfim também em outros espaços de atuação, 

como na Câmara dos Deputados – venceu a eleição para uma vaga por Sergipe em 1907. No 

seu mandato, assumido em agosto, Bomfim também se dedicou a educação através da defesa 

do projeto de reforma Tavares Lyra
46

, que visava à centralização do ensino, demanda do 

presidente Afonso Pena. Bomfim, então deputado, propôs emendas que melhor articulassem 

os esforços dos governos Central e estaduais. O projeto foi amplamente debatido e aprovado, 

porém acabou sendo engavetado. Manoel Bomfim tentou a reeleição no pleito de 1908, mas 

não se reelegeu. Anos mais tarde, o sergipano relembrou como funcionava a política: “na 

lógica das coisas, para a honra da política nacional, o Senado não podia dar realidade a um 

projeto que nascera no Jardim de Infância (como era chamado o ministério de Afonso Pena). 

Sepultaram-no muito bem sepultado em qualquer comissão” (BOMFIM,1932 apud AGUIAR, 

2000, p.407). 

Em 1911, Bomfim retornou ao Pedagogium atuando na instituição até a sua extinção 

em 1919. Durante esse período, publicou dois livros, frutos de seu trabalho na Escola Normal: 

Lições de Pedagogia (1915) e Noções de Psicologia (1916). Manoel Bomfim, todavia, é mais 

conhecido pela autoria de A América Latina: males de origem, publicado no ano de 1905 

(duramente criticado por Sílvio Romero) e por sua trilogia sobre o Brasil (O Brasil na 

América –1929; O Brasil na História e O Brasil Nação –1931), já escrita sob os efeitos do 

tratamento de câncer na próstata, que o levou a falecer em 21 de abril de 1932. Porém, antes 

de morrer, ditou a obra Cultura e Educação do Povo Brasileiro ao amigo Joracy Camargo, 

publicada em 1933 e agraciada com o segundo lugar do prêmio Francisco Alves. 

Deste modo, considera-se que Bomfim foi um intelectual produtor de ideias e que 

esteve inscrito nas esferas de disputas de poder. Sem a ambição de abarcar todos os 

acontecimentos da vida de Manoel Bomfim, uma vez que o presente artigo visa compreender 

                                                 
45

Rebeca Gontijo apresenta uma lista bastante completa das obras de Bomfim. Ver: GONTIJO, 2010, pp.155-17.  
46

 Elaborado por uma Comissão de Instrução a partir das diretrizes apresentadas pelo então Ministro de Estado 

da Justiça e Negócios Interiores do Brasil, Augusto Tavares de Lyra (1872-1958), o Projeto Tavares Lyra tinha 

por objetivo promover uma reforma no ensino secundário e superior, bem como o desenvolvimento e a difusão 

da instrução primária. Ver: MACHADO; SILVA, 2016. 
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a relação entre educação e felicidade estabelecida por Bomfim na conclusão de sua obra, 

contudo, através desta breve biografia procurou-se acompanhar a trajetória que levou Bomfim 

a atuar na educação visando compreender suas decisões a partir das possibilidades de seu 

contexto.  

A trajetória, todavia, não é uma simples narração dos fatos ocorridos em uma vida, 

mas sim o percurso de construção do intelectual, sem que essa figura se confunda com a sua 

formação. Entender a trajetória de vida de Manoel Bomfim pode vir a esclarecer uma série de 

perguntas a que sua produção intelectual em si não responde. A respeito da complexidade do 

contexto e da vida do intelectual, buscou-se ampliar sua compreensão na reflexão de Carlos 

Altamirano, que afirma:  

La dinámica de la vida intelectual nunca es sólo una dinámica de obras y de 

ideias, se arraiga em estos diferentes contextos y esta marcada por ellos. 

Algunos son más poderosos em sus efectos, otros son poco más que ‘climas’ 

social e historicamente localizados, pro ninguno puede ser descartado a 

priori si se busca describir y analizar en términos concretos el universo de la 

intelligentsia (ALTAMIRANO,2006, pp.115-116). 

 Praticada de muitos modos, segundo Carlos Altamirano, a História Intelectual “não 

possui em seu âmbito uma linguagem teórica ou modos de proceder que funcionem como 

modelos obrigatórios nem para analisar, nem para interpretar seus objetos – nem tampouco 

para definir, sem referência a uma problemática, as quais objetos conceder primazia” 

(ALTAMIRANO, 2007, p.9).  Logo, orientando-se pelas proposições de Carlos Altamirano, 

buscou-se a justaposição das esferas internas e externas do discurso, isto é, a análise não se 

limitou a leitura intrínseca do excerto selecionado e tão pouco focou nas referências do 

contexto social. 

Considerando o discurso, materializado no texto, como um meio que apresenta pontos 

de observação do passado que não perceptível em outros tipos de vestígios, Carlos Altamirano 

expressa seu entendimento acerca da História Intelectual, a qual, segundo ele, deve ser 

pautada tanto em elementos externos, quanto nos feitos do discurso, pois esse é o diferencial, 

o que lança luz à explicação histórica não obtida por outros meios. Conforme Altamirano,  

para estabelecer o sentido intelectual dos textos (ou os sentidos, caso se 

prefira) não basta vinculá-los ao campo da ação ou, como se costuma dizer, a 

seu contexto. Associá-los a seu “exterior”, a suas condições pragmáticas, 

contribui sem dúvida para sua compreensão, mas não evita o trabalho de 

leitura interna ou da correspondente interpretação, mesmo se os 

considerarmos documentos da História política e social (ALTAMIRANO, 

2007, p.14) 
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Desta forma, destaca-se a necessidade de abarcar a análise do texto conectada com a 

do contexto, já que, para esclarecer o sentido intelectual de um escrito, é preciso relacioná-lo 

com os elementos externos (sintetizado na ideia fluida de contexto) e internos (estabelecidos a 

partir da crítica da fonte e sua interpretação). Por fim, fundamentando-se nas contribuições de 

Oscar Terán (TERÁN, 2007), estabelecem-se as chaves de leitura para a análise interna dos 

textos, visando a uma compreensão mais alargada da obra de Bomfim. Instrumentalizando a 

análise do texto, Terán propõe a justaposição das esferas internas – demarcadas no título, 

subtítulo, epígrafe, introdução e o conteúdo do texto – e externas – contexto de produção, 

sociabilidade/geração e recepção. 

 

A educação e o problema da felicidade 

 

Lições de Pedagogia
47

 é uma compilação das notas de aulas de Bomfim na Escola 

Normal, formando um manual com 429 páginas, em suas primeiras páginas o autor define a 

pedagogia como “uma sistematização teórica, um corpo de doutrinas, em plena evolução, e 

não uma ciência propriamente dita, pois que o seu objeto é nimiamente prático – a educação” 

(BOMFIM, 1926, p.9). Essa passagem representa bem o momento de consolidação da 

pedagogia no Brasil marcado nos manuais pela concepção de “Caixa de Utensílios” ou de 

“Tratado” (CARVALHO, 2006). Apesar de Bomfim não afirmar que a pedagogia fosse uma 

ciência, ele pesquisava e recorria a outros saberes para melhor compreender o processo da 

educação – entendida por ele como “adaptação do indivíduo as condições da vida humana” 

(BOMFIM, 1926, p.12). Conforme Mitsuko Antunes (2016), Manoel Bomfim ressaltava a 

importância das ciências, sobretudo, da psicologia para subsidiar a arte de educar. No mesmo 

sentido, Rebeca Gontijo afirma que Bomfim não escapou a essa ambiguidade que é uma 

marca de sua época, nas palavras da autora, 

No texto de apresentação do manual Lições de pedagogia: teoria e prática 

(1915), observa-se a afirmação de uma dicotomia bastante comum na virada 

do século XIX para o XX: aquela que define a pedagogia como “ciência”, 

que sistematiza “as leis teóricas da educação”, e como “arte”, que remete 

para a dimensão prática e aplicada da educação. Em outras palavras, a 

pedagogia era, de modo geral, definida como “ciência da educação” e como 

“arte de ensinar”. Bomfim não escapou a essa ambiguidade, ainda que 

considerasse a pedagogia como uma ciência em “evolução” e não como uma 

                                                 
47

 Utilizou-se a terceira edição publicada no ano de 1926. 
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“ciência da educação” bem delimitada. Nesse sentido, o conteúdo do livro e 

seu título são reveladores dessa ambiguidade. Enquanto o título lições 

remete ao ensino guiado por modelos exemplares, o conteúdo combina as 

“artes de fazer” – associadas a conhecimentos de ordem prática – com o 

modelo dos tratados, que compendia teorias, expondo-as analiticamente por 

meio de exemplos e de argumentos de autoridade. Teoria e prática 

diretamente relacionadas às experiências do próprio autor como professor da 

Escola Normal e “cientista da educação” (GONTIJO, 2010, pp.17-18). 

 

A terceira edição de Lições de pedagogia
48

 é composta por dois prefácios autorais de 

Manoel Bomfim, uma a introdução, quatro grandes temas (doutrina geral da educação, 

educação do organismo, educação intelectual e metodologia e educação moral) subdivididos 

em capítulos e a conclusão intitulada “o problema da felicidade”. O presente artigo concentra 

a análise nas últimas páginas de Lições de Pedagogia, nessa conclusão onde a educação 

ultrapassa os limites da escola e passa a fundamentar uma reflexão mais filosófica de Bomfim 

sobre a felicidade. Bomfim parte da premissa que a felicidade é um problema, mas 

solucionável, para tanto torna-se necessário:  

dar um sentido e um valor geral á vida – tal é a formula synthetica de 

resolver o problema de felicidade  individual. As dôres e os prazeres 

passam a ter significação relativa, como fins, e deixam de ser objetos 

imediatos de desejos, ou motivos definitivos de desesperos. Está é uma 

situação de espirito para onde o individuo não se encaminha por si mesmo; é 

a educação que a prepara. (BOMFIM, 1926, p.417).  

 

Portanto, o indivíduo não alcançaria a verdadeira felicidade se não fosse educado para 

tal, pois seria da natureza humana contentar-se com prazeres elementares ou sensoriais, 

segundo Bomfim, “a representação do prazer – prazer-goso, prazer imediato domina na 

concepção e no desejo de felicidade (...) aspira-se a felicidade como realização do prazer” 

(BOMFIM, 1926, p.417).  Conforme o autor, o indivíduo se desiludiria com esse tipo de 

prazer pelo seu caráter transitório, já que a tendência do ser humano é a busca pela felicidade 

permanente e esta dificilmente seria obtida na continuidade do prazer-gozo, nas palavras do 

autor, “desde que a condição de permanencia é essencial para a felicidade, torna-se 

absolutamente impossível realisal-a no goso pessoal, que é fatalmente passageiro” (BOMFIM, 

1926, p.418, grifo do autor). 

                                                 
48

 Optou-se pelo uso dos excertos sem atualização ortográfica ou gramatical. 
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O caráter efêmero da realização através do gozo pessoal implicaria em desilusão e 

tédio nos indivíduos que almejavam obter a felicidade por esta via e, com isso, como afirmava 

Bomfim, se abriria caminho para as filosofias de renúncia e o questionamento do que seria a 

felicidade.  

Bomfim apesar de não endossar a renúncia como meio de se tornar feliz sustentou que 

a felicidade era um estado de espírito que escapavam a aqueles que muito refletiam e 

ambicionavam encontrar e inexplicável para aqueles que a sentiam, assim, conforme Bomfim 

“Em que consiste a felicidade, então? De que é feita? ... ‘Cousa fugitiva... indefinível...’ 

dizem. Sim, fugitiva, para os que a procuram; indefinivel , para os que nella vivem... A 

felicidade é de tal modo feita, que aquelles que a possuem não a sentem” (BOMFIM, 1926, 

p.418). Todavia, logo apresentaria uma definição positiva do que seria a felicidade, conforme 

Manoel Bomfim, 

A felicidade, formula da temperança, num systema nervoso equilibrado, é 

um tonus de espirito; resulta de condições que vêm de berço, e que na 

educação se affirmam  e se apuram. É um modo de ser e de agir, e 

desapparece no proprio acto em que o individuo se volta para a consciencia  

e quer aprecial-o (BOMFIM, 1926, p.419). 

 

Assim sendo, para Bomfim, a felicidade dependeria de condições físicas e também 

comportamentais e ainda teria na educação a mediação entre as possibilidades e anseios do 

indivíduo e os limites impostos pela sociedade. A fórmula da temperança, ou seja, a 

moderação dos desejos – o comedimento, a sobriedade – de nada valeria sem o equilíbrio do 

sistema nervoso, sem as condições que vem de berço e sem a mediação e reforço positivo 

feito pela educação.   

A luz do senso comum, a conceituação de felicidade de Manoel Bomfim, teria 

excluído o prazer e eleito a moderação – o desprendimento da preocupação com o próprio eu 

e o não sofrer – como meio do ser humano conseguir ser feliz. De acordo com Bomfim, esta 

leitura estaria equivocada, pois o prazer está presente em sua formulação, porém proveniente 

de fontes outras que “a satisfação dos apettites, ou dos pendores pessoaes” (BOMFIM, 1926, 

p.420). Assim, nas palavras do autor, 

Não quer isto dizer que, na felicidade possível e real, não haja o elemento 

prazer. Si o individuo não se considera infeliz, é porque a vida, de qualquer 

sorte, lhe dá satisfacção. O seu bom fado está e, dirigir-se para prazeres de 

certo modo contínuos, ou renováveis sem saciedade, prazeres que, assim, 

correspondem á condição essencial da felicidade, porque dão satisfacção ás 
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necessidades affetivas, e ao mesmo tempo afastam da consciencia os zelos e 

as preoccupações  pessoaes , egoístas (BOMFIM, 1926, pp.419-420). 

 

O tema da conclusão de Lições de Pedagogia foi assim sintetizado pelo autor “todo o 

problema da felicidade se contém nesta fórmula: achar um genero de prazer durável ou 

interessar o espirito numa atividade que se desenvolva continuamente, e possa encher a vida” 

(BOMFIM, 1926, p.420). Manoel Bomfim elegeu três tipos de prazeres que proporcionariam 

prazer de maneira contínua e que contribuiria com um sentido maior para a vida – outro 

elemento para a felicidade –, nas palavras do autor: “ha tres sortes de prazeres capazes de 

assegurar a felicidade. São os estheticos, e, principalmente, os intellectuaes e os sympathicos” 

(BOMFIM, 1926, p.420).  

De acordo com Bomfim os prazeres estéticos são os mais intensos, ativam a 

sensibilidade, são ricos em associações e se renovam constantemente sem produzir saciedade, 

pois se referem a “desejos inextinguíveis” (BOMFIM, 1926, p.420).  Todavia, Bomfim 

chamava atenção para o fato de que dos “prazeres desinteressados são estes os mais precarios. 

O elemento egoista que nelles concorre, si se exacerba, conduz fatalmente a infelicidade. É 

muito maior o numero de artistas infelizes do que o de sabios” (BOMFIM, 1926, p.420). 

Já o prazer intelectual, para Bomfim, é o mais “profundamente sympathico (...) e rico 

em associações” (BOMFIM, 1926, p.420). Ao comparar o prazer intelectual com o prazer 

estético, Bomfim afirma que o primeiro não apresenta a mesma intensidade que o do segundo, 

todavia pode ser mais prolongado sem apresentar elementos de fadiga e saciedade “e por isso 

se approxima realmente mais da felicidade” (BOMFIM, 1926, p.421). 

Os prazeres puramente simpáticos, segundo Bomfim, “são os que preenchem, de facto, 

o ideal de uma vida feliz, porque existem, geralmente, quando se realisa essa perfeita e salutar 

harmonia de – sentimento, intelligencia e acção” (BOMFIM, 1926, p.421), nesta categoria se 

encontram os prazeres morais e os religiosos. 

Conjuntamente aos prazeres acima descritos Manoel Bomfim destaca a atividade 

como outro aspecto importante para a felicidade. Para o autor, a atividade teria um efeito 

tríplice: “occupa a consciencia e afasta, de certo modo, as exigencias da sensibilidade egoista; 

faz desenvolver um prazer especial – o prazer de agir e despender energias; e, finalmente, dá 

lugar ao grande prazer de produzir uma obra e contemplal-a”(BOMFIM, 1926, p.422). 

Bomfim ataca a tendência à imobilidade da vida contemplativa, não produtiva e, 
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reiteradamente, atribui ao emprego das energias em atividades interessadas a necessária 

concentração, ocupação do tempo e da atenção “que não deixa lugar para as preoccupações e 

os zelos do amor-proprio” (BOMFIM, 1926, p.422).  

Contando com vários elementos afetivos o esporte seria um tipo de atividade, de 

acordo com Bomfim, que facilmente demonstraria o prazer na atividade física, já que daria “o 

tom agradavel da sensação geral de agir. A concentração de energias numa forma de acção, o 

tônus vigoroso que inunda a consciencia, as sensações musculares – medidas coordenadas, 

excitantes... tudo isso se funde num sentimento de prazer vivaz” (BOMFIM, 1926, p.423).   

Atividade livre e interessada. Se o trabalho não contemplasse essas características ele 

não se converteria em prazer, para Bomfim “a actividade intelligente, o trabalho livre e 

interessado são fontes essenciaes de prazer” (BOMFIM, 1926, pp.422-423). Desta forma, 

Manoel Bomfim ligava trabalho a prazer, algo um tanto incomum para uma sociedade que 

estava acostumada relacionar o trabalho a escravidão.
49

 

Ao destacar as implicações do tédio e da fadiga nas atividades físicas, Bomfim ressalta 

a importância de uma boa educação física para o preparo do trabalhador. Logo, a educação do 

corpo acompanhada de uma “racional methodisação do espirito” (BOMFIM, 1926, p.424), 

permitiria ao indivíduo adequar desejos e forças a fim de produzir bastante sem sentir-se 

fatigado de modo que o trabalho não se converteria em um castigo. Ao pensar na preparação 

do trabalhador Manoel Bomfim não vislumbrava a  exploração exaustiva dessa mão-de-obra 

melhor condicionada, para o autor o bom trabalho é “propriamente humano, é aquelle que 

captiva atenção, e se faz enquanto as energias se oferecem para a acção” (BOMFIM, 1926, 

p.424).  

Manoel Bomfim prossegue a valorização da atividade e do trabalho destacando o 

prazer da realização, isto é, a satisfação com o resultado do esforço empregado em uma obra 

correspondendo perpetuação de si no mundo. O autor continua o texto afirmando que os pais, 

por mais zelosos que fossem, não poderiam garantir o futuro dos filhos, portanto deveriam 

ensinar, e confiar, em duas qualidades: “sentimento de dignidade pessoal, e capacidade de 

trabalho methodico” (BOMFIM, 1926, p.424). Para Bomfim, manter-se em atividade era 

essencial para uma vida organizada, com objetivo e  propiciadora da felicidade, conforme o 

autor: 

                                                 
49

 Compreende-se que Manoel Bomfim atribuía valor positivo ao trabalho por sua aproximação a ideologia 

ilustrada de aspiração modernizante e democrática, como destaca André Botelho (BOTELHO, 2002), 
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Vivendo no passado pela memoria, concebendo o futuro pela imaginação, o 

homem não pôde realisar a verdadeira felicidade sinão na totalização da 

vida, com o fazer della uma obra racional e elevada, a que sinceramente se 

consagre. E isto só é possivel si se concretisa a vida num sincero programma 

de trabalho. Então, os desejos se attenuarão, convertendo-se em virtualidades 

de acção coherente. Desapparecem os motivos isolados, eliminam-se os 

impulsos dispersivos; todos os fins se encadeiam, porque cada acto suscita 

um novo acto, em vista de um fim superior e geral, e a vida feliz será, não a 

sucessão de gosos, mas o multíplice prazer de viver uma vida ai mesmo 

tempo vigorosa e serena, feita de unidade interna e de desdobramento 

exterior (BOMFIM, 1926, p.425, grifo do autor).   

 

Em uma parte graficamente destacada, Bomfim finaliza a reflexão sobre a  felicidade 

afirmando o lugar central da educação sua edificação. De acordo com Manoel  Bomfim, o 

homem é capaz de sentir a felicidade, mas não é capaz de se preparar para sentí-la, pois, 

O individuo póde realizar a felicidade, e sentil-a, nessa vigorosa expansão de 

ser; mas não é elle quem a prepara para si. Não há receita pratica de felicidade 

fora da educação, porque a felicidade se constroe com o carater , e se faz por 

uma serie de cicumstanscias e relações permanentes, capazes de renovar o 

bem estar moral, pela confiança, pelo  desprendimento pessoal. Toda 

possibilidade de ser feliz estará sempre entre a simplicidade dos desejos e a 

multiplicidade da acção (BOMFIM, 1926, p.426). 

 

A educação para a felicidade deveria iniciar na infância e ser norteada pela bondade e 

afeto além de respeitar as especificidades da criança. Contudo, ressalta-se que ser bondoso, 

afetuoso e não era ser condescendente e permissivo, pois a satisfação dos caprichos infantis 

reverberariam na dificuldade do adulto em controlar suas paixões, assim sendo, segundo 

Bomfim, “a criança impertinente e despota de hoje, é o grande infeliz de manhã”(BOMFIM, 

1926, p.427).  A preocupação com o futuro não esvaziava o cuidado com a presente infância, 

logo Bomfim orientava que “sem negar á criança o legitimo direito á felicidade actual - de 

Puericia, evita-se desde logo, nos limites do possivel, tudo que pode levar para o mal, e ao 

mesmo tempo projecta-se-lhe o espirito para os prazeres superiores e 

moraes”(BOMFIM,1926, p.427).  

Então, a proposta de felicidade Bomfim visava inculcar na criança uma moralidade 

outra, podando a natureza humana que tendia buscar os prazeres, nas suas palavras, sensórios 

e estimulando a busca de satisfação em outras fontes: as atividades físicas e as realizações 

intelectuais.  Esperava-se que o adulto fosse mais racional, produtivo, conformado aos 

dissabores da vida, mas, sobretudo, dotado de uma moral que garantisse o bem social. 

Considerações finais 
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 Manoel Bomfim explicita nos prefácios de Lições de Pedagogia que sua obra seguia o 

programa da Escola Normal
50

. Entretanto afirmava também que incorporava os conteúdos e 

abordagens outras que lhe pareciam pertinente. Acredita-se que a conclusão, um ensaio que 

relaciona felicidade e educação, seja uma dessas contribuições da sua experiência como 

educador. 

O problema da felicidade apresenta marcas de influências da filosofia alemã, 

sobretudo o contraste entre dever e felicidade de Immanuel Kant (WHITE, 2009). Um 

intelectual de vasta erudição, em A obra do germanismo
51

 (1915) Bomfim afirma que a 

psique teutônica contribuiria para o formalismo do pensamento da filosofia alemã e cita 

alguns nomes, e suas contribuições
52

. Com isso, torna-se bastante pertinente a aproximação da 

questão da felicidade com a moralidade da filosofia alemã. 

Há marcas de preocupações de fundo comum com a intelectualidade contemporânea 

como a preocupação com a atividade física e a valorização do trabalho. Acreditando na 

perfectibilidade do homem e na educação como meio para alcançá-la Bomfim pode ser 

considerado um reformador social. A intenção era formar um cidadão capaz de exercer sua 

liberdade, em vista disso, acredita-se que Bomfim focava em prazeres amenos que tornasse o 

indivíduo mais produtivo e prestativo para o coletivo. 
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A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO PENSAMENTO DE FIDÉLIS REIS 

Helbert Félix Vieira – CEFET-MG 

Irlen Antônio Gonçalves – CEFET-MG 

Resumo: Esta comunicação busca analisar as bases teóricas que fundamentaram o 

pensamento do intelectual e político Fidélis Reis acerca do ensino profissional. Como 

deputado federal, representando Minas Gerais, ele propôs a criação de uma lei que tornava 

obrigatório o ensino profissional. Ademais, escreveu vários textos sobre o tema, em formato 

de livro e na imprensa jornalística, nos quais fazia a defesa do ensino profissional. A fonte 

documental a ser tomada como referência para esse artigo refere-se ao discurso proferido por 

Fidélis Reis para a apresentação do projeto de lei à Câmara Federal na sessão do dia 26 de 

novembro de 1921. Do ponto de vista metodológico, a análise do discurso será a referência 

para se captar o discurso político, sobretudo a partir da teoria de Patrick Charaudeau. A sua 

teoria da semiolinguística será tomada como método. Ela tem como base a ação comunicativa 

e os aspectos físicos e mentais que apresentam os participantes de uma troca linguageira. 

Serão ainda utilizados os princípios de influência e argumentação e persuasão, utilizados por 

Charaudeau. O que se propõe, por fim, é captar, no discurso desenvolvido por Fidélis Reis, as 

bases teórico-conceituais que fundamentaram a defesa que fez do ensino profissional. 

Palavras-chave: Fidélis Reis; Ensino profissional; Intelectual.  

 

Introdução 

O intuito do presente artigo é apontar alguns aspectos do pensamento de Fidélis 

Gonçalves Reis acerca da educação profissional, analisando de forma preliminar a 

documentação de tramitação do Decreto Lei Fidélis Reis, n.º 5.241, de 22 de agosto de 1927, 

dentro de um projeto de pesquisa sobre o ensino profissional na Primeira República (1889 - 

1930). 

A fonte documental a ser tomada como referência para esse artigo refere-se ao 

discurso proferido por Fidélis Reis para a apresentação do projeto de lei à Câmara Federal na 
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sessão do dia 26 de novembro de 1921. A escolha de uma única fonte de análise justifica-se 

em detrimento da grande obra documental de autoria de Fidélis Reis, sendo cinco livros 

autorais, todos eles de cunho memorialista em que Reis trata de sua jornada como intelectual 

e político e nelas discorre acerca de diversos assuntos de importância política, econômica e 

social tanto de Minas Gerais, bem como do Brasil. Foram propositalmente deixadas de lado 

também a documentação referente a todo o processo de tramitação do projeto que só tornou 

lei após seis anos, em 1927. Não foram analisados também os escritos de Reis e sobre ele, em 

periódicos da época.  

O exame da documentação com a finalidade de análise do discurso de Reis tornou 

possível a identificação de um ideário do qual ele era ao mesmo tempo depositário e também 

difusor. Segundo Sirinelli, “todo grupo de intelectuais organiza-se também em torno de uma 

sensibilidade ideológica ou cultural comum e de afinidades mais difusas, mas igualmente 

determinantes, que fundam uma vontade e um gosto de conviver”. Para John G. A. Pocock, 

pode-se considerar que o pensamento político é mais um aspecto da conduta social e também 

da forma como os indivíduos se relacionam entre si e com as instituições sociais, assim, o 

discurso é permeado por um corpo de ideias que pertencem a uma época dada e que se 

materializam em práticas sociais, no caso, a Primeira República nas primeiras décadas do 

século XX. Dessa mesma premissa, Patrick Charaudeau afirma que a linguagem, aqui 

entendida como discurso, só encontra sentido se compreendida dentro de um contexto 

psicológico e social. Para compreender o pensamento de Fidélis Reis é necessário situá-lo 

dentro de um contexto de época do qual era parte.  

Fidélis Gonçalves Reis nasceu em Uberaba/MG em 4 de janeiro de 1880 e faleceu em 

29 de março de 1962 na mesma cidade, aos 82 anos de idade. De origem humilde, filho de 

Fidélis Gonçalves dos Reis e Escolástica Guilhermina dos Reis. Formado em Agronomia, 

graduou-se na primeira e única turma do Instituto Zootécnico de Uberaba, em 1901, iniciando 

sua vida profissional como agrônomo do “Horto Florestal” da cidade de Campinas – SP. 

Esteve a serviço da Diretoria-Geral de Povoamento, ligada ao Governo Federal em 1907, 

investigando secretamente na Argentina o serviço de colonização e imigração do governo 

argentino. Sua experiência na Argentina no período, o despertou profundamente para o 

assunto da imigração que mais tarde como deputado federal iria defender. Entre os anos de 

1907 a 1909, atuou como inspetor do Serviço de Povoamento Federal no Estado do Espírito 

Santo. Em 1910, já em Belo Horizonte, assume as funções de inspetor agrícola federal em 
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Minas Gerais e participa da inauguração da Escola de Aprendizes Artífices de Minas Gerais, 

em 8 de setembro de 1910, hoje Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – 

CEFET-MG. Esteve à frente da Sociedade Mineira de Agricultura entre os anos de 1911 e 

1919, (SOARES, s/d. p. 103). No mesmo período, foi um dos fundadores da Escola de 

Engenharia de Belo Horizonte, que mais tarde seria incorporada, em 1927, a recém-criada 

Universidade de Minas Gerais (UMG), atual Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Nesta entidade lecionou ao longo de cinco anos e recebeu o título de professor honorário em 

1961. (REIS, 1962 p. 123). Na Sorbonne, França, em 1912, cursou Ciências Físicas e Naturais 

por um período de seis meses e viajou à Suíça e a Itália. Servindo o governo mineiro em 

Roma, realizou estudos para a imigração de italianos para o Brasil e também para o Estado de 

Minas Gerais.  

Manteve um intenso trabalho como articulista de vários jornais da época em que 

viveu. Sua vida na política pública começou em 1919, sendo eleito para o cargo de Deputado 

Estadual do Estado de Minas Gerais e, no ano de 1921, para Deputado Federal por Minas 

Gerais, cargo para o qual foi reeleito até 1930 quando se deflagrou o processo da Revolução 

de 1930 e o seu mandato foi então extinto. Um de seus principais projetos na vida parlamentar 

foi a criação da lei que levou seu nome – Lei Fidélis Reis – instituindo o ensino 

profissionalizante de caráter obrigatório no país. Em 1928, com a ajuda financeira da 

população do Triângulo Mineiro constrói o Liceu de Artes de Ofícios de Uberaba. Em 

Uberaba, sua cidade natal, funda a Sociedade Rural do Triângulo Mineiro, em 1934, sendo 

seu primeiro presidente. Em 1938, colabora para a construção da sede da Associação 

Comercial e Industrial de Uberaba, da qual foi presidente por 10 anos consecutivos e fundou 

ainda em 1936 o Banco do Triângulo Mineiro S.A., onde atuou como presidente até sua morte 

em 1962. Reis escreveu os seguintes livros: País a Organizar; Política Econômica; Política da 

Gleba; Ensino Técnico Profissional; Homens e Problemas do Brasil e Problemas Imigratórios 

(REIS, 1962. p. 123). 

A formação e estruturação de Fidélis Reis como intelectual, político e como um 

pensador da educação profissional se deu durante a Primeira República, sendo influenciado 

por conceitos teóricos que faziam parte daquele momento histórico tais como o positivismo, o 

americanismo, principalmente no que concernia ao pragmatismo e utilitarismo americano. 

René Remond coloca duas questões fundamentais quando se estuda os intelectuais: 

Como as ideias vem aos intelectuais? Por que uma ideologia torna-se dominante no meio 
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intelectual numa data dada? Jean François Sirinelli descreve duas acepções do intelectual: 

“(...) uma ampla e sociocultural, englobando os criadores e os ‘mediadores’ culturais, a outra 

mais estreita, baseada na noção de engajamento” (SIRINELLI, 2003. p. 242). Os conceitos de 

“sociabilidades, itinerários e gerações” de Sirinelli são importantes para a compreensão da 

construção do pensamento desses intelectuais. Não há possibilidade de desloca-los do 

contexto, histórico, social e cultural no qual estão inseridos. O conceito de sociabilidades 

possibilita identificar as redes de articulações entre os grupos frequentados pelo intelectual. Já 

o conceito de gerações procura analisar os microcosmos em que estão inseridos os intelectuais 

em suas trajetórias de vida e este não se restringe a questão da idade, uma vez que os 

intelectuais se envolvem em ideias e posturas integradas ao raio de atuação daqueles grupos. 

A trajetória do intelectual não é permeada pela linearidade pois o mesmo pode mudar suas 

posições, discursos e ideais. Ângela Castro Gomes afirma que: 

O que se deseja destacar, nesse grande movimento, é a centralidade que as 

variáveis culturais passam a assumir para a compreensão do mundo ou da 

“visão de mundo” (conceito de Goldman) dos intelectuais, cada vez mais 

pensados em articulação com seus pares e com a sociedade mais ampla. Ou 

seja, como sujeitos conectados entre si, com genealogias e passados 

imaginados, além de em diálogo com as questões políticas e sociais de seu 

tempo. (GOMES, 2016, p. 07) 

 

Esse período da história política do Brasil revelou-se extremamente conturbado, como 

afirma José Murilo de Carvalho, a República era disputada por três correntes ideológicas que 

lutavam por definir a natureza do novo regime: o liberalismo à americana, o jacobinismo à 

francesa e o positivismo. Assim, os primeiros anos da República brasileira foram dedicados 

ao aparelhamento do Estado. Boris Fausto (1997), aponta que os variados grupos que 

disputavam entre si o poder apresentavam interesses distintos e divergiam em suas 

concepções de como organizar a República.  

Alguns pontos do discurso proferido por Fidélis Reis na apresentação à Câmara em 

1922 ressaltam aspectos desse ideário político que permeava a construção da República. O 

primeiro aspecto a despontar no discurso toca a questão econômica, transcorrido um século de 

autonomia política do Brasil, referindo-se a 1822, o país ainda encontrava-se em uma 

condição de dependência econômica do capital externo. Reis enxergava que questões 

fundamentais do país se prendiam ao problema econômico e ao problema da produção e 

afirmava que: “Nação que não produz, nação que não enriquece, nação que não se organiza 
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economicamente, é nação que não cumpriu a sua finalidade, é nação vencida”. 
53

 Nesse 

aspecto Reis se aproxima do pensamento positivista de Auguste Comte a respeito da 

Sociedade Industrial em que a organização científica do trabalho, somado ao progresso 

tecnológico conduziria a sociedade a uma era de abundância. Seguindo essa linha de 

argumentação, Fidélis Reis demonstrou. 

Na progressão econômica, pela exploração racional de nossas riquezas, para 

o máximo alargamento da produção e consequente aumento e 

desenvolvimento da exportação, está Sr. Presidente, o alto e patriótico 

objetivo para o qual devemos todos nós, que temos qualquer parcela de 

responsabilidade, concorrer com o melhor do nosso esforço e da nossa 

inteligência. (REIS, in Annaes da Câmara, 1922. p. 412) 

 

Reis evocou a imagem da missão, da cruzada, era imperativo fortalecer a economia 

brasileira em “prol dos grandes interesses nacionais” (REIS, 1921, p. 412). O crescimento 

econômico era visto por ele, como o alicerce em que estariam fundados a construção do 

progresso e futuro do Brasil. No trecho ainda falando sobre a questão econômica, Reis 

procurou chamar a atenção para a grande fonte de riquezas naturais de que dispunha o país e 

que eram mal exploradas e subutilizadas, fato esse que colocava o Brasil em uma situação de 

grande dependência econômica e financeira do capital estrangeiro.  

Nem a respeito tenhamos dúvidas, Sr. Presidente. Na expansão da produção, 

sob os seus múltiplos e variados aspectos, na exploração e desenvolvimento 

das nossas inesgotáveis fontes de riqueza, no fomento e incrementação de 

todas as nossas forças vivas, para um maior surto econômico, estão a 

garantia das instituições e da República. (REIS, in Annaes da Câmara, 1922. 

p. 413
54

) 

  

Nota-se que o pensamento de Reis acerca da exploração racional das riquezas naturais 

do Brasil para um fim produtivo se aproxima do pensamento Comteano, “ver para prever” 

(Idem, 1988, p. XII). A previsibilidade científica permite o desenvolvimento da técnica e, 

assim, o estado positivo corresponde à indústria, no sentido de exploração da Natureza pelo 

homem. Para ele havia a necessidade de uma “nova orientação, que se nos impõe, de 

transformação e remodelação, para a obra do progresso”. De acordo com a fala de Fidélis Reis 

                                                 
53

 Discurso proferido por Fidélis Reis na Câmara Federal no dia 11 de outubro de 1922 em que apresentou pela 

primeira vez o projeto da “Lei Fidélis Reis”. Annaes da Câmara – 11 de outubro de 1922.  
54

 A tramitação do projeto de lei de Fidélis Reis foi apresentada a Câmara em sessão do dia 11 de outubro de 

1922. Os documentos foram digitalizados e enviados por e-mail pela Câmara Federal em Brasília em setembro 

de 2017. A organização dos documentos não apresenta uma ordem sequencial das páginas que possibilite sua 

citação de forma precisa.  
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e também no restante do discurso, Reis não evidencia uma participação popular e democrática 

nesse processo rumo ao progresso. Para ele, assim como para Comte, seria necessária uma 

nova organização das estruturas sociais e políticas, por meio da instauração do espírito 

positivo e para tanto, seria imprescindível que uma elite econômica-industrial assumisse o 

protagonismo dessa tarefa. A postura de Reis, no campo da ação política se insere no que 

Charaudeau chama de “Decisor”, que é o agente que não apenas elabora o projeto no qual está 

inscrito, bem como toma a decisão de engajamento e responsabilidade afim de alcançar a sua 

concretização.  

O exemplo dos Estados Unidos da América, é outro aspecto que despontou no 

discurso de Reis e que este buscou respaldo para suas ideias tanto para fins econômicos 

quanto para os fins educacionais. Reis criticou o fato de que embora o Brasil tenha tomado 

como forma de governo a República e como paradigma político o modelo americano, na 

esfera econômica não se seguiu o exemplo americano. Ele seguiu destacando tanto a questão 

da imigração e dos processos de colonização como condições excepcionais que influíram no 

progresso americano, mas que no seu entender nenhum outro fator foi tão preponderante para 

esse desenvolvimento do que a “educação e o ensino em que se caldeou a mentalidade 

yankee” (REIS, 1921, p. 413).  

Charaudeau afirma que o uso dos argumentos de prova são parte constitutiva 

importante do discurso e este pode ser de diversas espécies. Os argumentos por analogia são 

numerosos no discurso político e por seu efeito comparativo podem produzir fortes efeitos 

afim de angariar apoio em torno da ação que se propõe criar. Os americanos utilizaram a 

cultura técnica e científica para moldar as novas gerações e impulsionar o progresso que 

geraria sua grande riqueza, enquanto que no Brasil a “cultura decorativa, livresca, unilateral e 

incompleta” seriam as causas da deficiência da nossa “formação mental”, bem como do nosso 

atraso e da nossa inferioridade. Tal efeito, segundo Reis, retardou o progresso brasileiro em 

quatro séculos e meio, uma vez que o Brasil havia optado antes por uma orientação mais 

literária do que científica e nos entregado ao “cultivo de um puro verbalismo, para a formação 

de retóricas e declamadores”. Eliana Dutra (1990) analisando o discurso da burguesia à época 

da I República enfatiza que “os saberes técnico e científico surgem como depositários da 

expectativa da “racionalidade” e da libertação de um mundo de miséria, ignorância e 

incultura. Com a educação, cultura e o saber profissional, alcança-se o progresso”. 
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Dessa forma, Reis advoga a causa urgente de que se adotasse no Brasil uma educação 

científica, nos moldes da “cultura utilitarista” (REIS, 1921, p. 414) que fez o progresso 

americano. Enfatizando ainda mais esse abismo que separava as duas nações nas escolhas 

tanto econômicas e quanto educacionais, em seu discurso argumentou: 

Ao envez do homem apto pelo preparo scientifíco, para operar a 

transformação das nossas riquezas incalculáveis com a fundação das 

indústrias ao meio adequadas, o desenvolvimento do commercio, em amplos 

moldes, a exploração racional das lavouras e das criações – preparávamos 

nas academias e nos seminários, o surto dessas gerações de sonhadores 

utopistas e declamadores platônicos da nossa Natureza exuberante, que, por 

não a conhecerem, não a sabiam explorar. Faltava-lhe o conhecimento da 

physica, da chimica, das sciencias naturaes, da mecânica, das disciplinas, em 

summa, que habilitam o homem á utilização proveitosa dos elementos 

naturaes. (REIS, in Annaes da Câmara, 1922. p. 415) 

 

  A fim de corroborar a fundamentação de seu argumento, Reis faz uso da própria 

história brasileira utilizando-se do que Charaudeau chama de “analogia com os 

acontecimentos do passado”, tal recurso discursivo desempenha um papel de referência 

absoluta e carrega a dupla possibilidade de referendar uma linha de ação ou projeto, bem 

como desqualificá-lo dando força para uma nova ação ou projeto que se queira construir e 

implementar. O argumento discursivo volta-se para outro aspecto que é a questão do trabalho, 

“no Brasil não se ensinava o homem a trabalhar” (REIS, 1921, p. 414). Essa cultura de 

aversão do trabalho manual foi uma herança portuguesa, como afirma Luiz Antônio Cunha, o 

fato do artesanato não florescer na Península Ibérica como nos demais países europeus, o 

valor social conferido ao trabalho manual foi especialmente depreciado.   

Havia no Brasil uma cultura de degradação e aviltamento do trabalho, atividade 

relegada ao “braço escravizado” (REIS, 1921, p. 414), desde o início da colonização, as 

relações escravistas de produção afastaram a força do trabalho livre do artesanato e da 

manufatura, as atividades manuais em sua grande maioria eram desenvolvidas por escravos, 

quer fossem índios quer fossem africanos, e por socialmente estarem associados a escravidão, 

fazia com que os trabalhadores livres as evitassem buscando se diferenciarem dos escravos.  

Reis acrescentou ainda que o elemento português com sua “dilatada visão idealista do mundo 

e das coisas” (REIS, 1921, p. 414), mas que esvaziado de uma formação técnica 

impossibilitou não apenas a mudança dessa cultura do trabalho, como também serviu para 

produzir administradores incapacitados para resolver os problemas do Estado. 
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 Por fim, Reis aborda em seu discurso a questão da educação. Para ele de forma 

generalizada a instrução praticada no Brasil era meramente “especulativa e literária” (REIS, 

1921, p. 416), já que não prepara o homem para a vida. Atacou a orientação errônea e 

anacrônica dessa formação e conclamava seus pares que era preciso reagir. É interessante 

destacar que o pensamento de Fidélis Reis voltava-se para uma instrução prática e utilitária, 

esta deveria ter um propósito tanto para a vida do sujeito (trabalhador) quanto para a nação. 

Reis afirmou: 

Profissionalizar o nosso ensino, para fazer de cada brasileiro um fator de 

efetivo valor social e econômico, temperando-lhe, ao alvorecer para a vida, o 

físico e o caráter ao contato das realidades, na aprendizagem dos trabalhos 

manuais - esse deve ser o ponto de partida da grande obra reformadora. 

Precisamos convencer-nos de que a cultura acadêmica, clássica, especulativa 

e literária não nos basta. Essa deve ceder lugar a que melhor corresponde às 

prementes exigências atuais de ordem econômica. (REIS, in Annaes da 

Câmara, 1922. p. 416)  

 

 Há alguns pontos nesse trecho do discurso que merecem atenção. Primeiro, a questão 

do ensino de cunho profissionalizante, por meio dele se reverteria a cultura de que no Brasil 

não se ensinava o homem a trabalhar. O ensino profissional aliado ao mundo do trabalho seria 

o único capaz de “ensinar o homem a trabalhar” (REIS, 1921, p. 414) e no pensamento de 

Reis esse fato teria uma dupla função que era fazer prosperar economicamente o país, 

utilizando e explorando racionalmente os recursos naturais de que dispunha o território 

brasileiro e também serviria para dar ao indivíduo meios para progredir na vida por seu 

esforço e trabalho, sem depender do governo, da caridade ou da carreira pública.  

 O outro aspecto a ser destacado toca a questão do trabalho como valor social e 

econômico. Segundo Eliana Dutra (1990), havia à época da República, uma crença na 

positividade do trabalho, sendo entendido como “fonte de riqueza e bem-estar, fonte de 

aperfeiçoamento moral, razão de ser do homem e elemento definidor de sua existência”. O 

trabalho livre se torna o elo com a modernidade e a civilização, com a moralização e com o 

desenvolvimento. Tais aspectos reforçam o caráter identitário de um projeto republicano para 

a nação, como também um projeto educacional que preparasse por meio da escolarização um 

cidadão moral, patriótico e ainda um profissional qualificado para atender às demandas de um 

novo modelo de mercado industrial que se plasmava no país nas primeiras décadas da 

República. É consenso na historiografia brasileira a importância que teve a educação escolar 

para que a República se fizesse. A esse respeito, Irlen Antônio Gonçalves, afirma que: 
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As novas demandas postas pelas mudanças advindas da necessidade de 

integração do povo à nova ordem republicana e à alocação do trabalhador 

livre ao mercado de trabalho evidenciaram a necessidade de reinvenção de 

uma nova escola, como imperativo de atendimento ao projeto de 

modernização da sociedade. [...] essa perspectiva de reinvenção da escola 

por meio das políticas educacionais, na década final do século XIX e início 

do século XX evidencia a contribuição que ela poderia dar ao projeto de 

homogeneização social, pelo menos na intenção de seus construtores. 

(GONÇALVES, 2006, p.37)  

 

 Era imprescindível colocar o Brasil nos trilhos do progresso, Reis tem uma visão 

acurada da economia mundial e das transformações que se operavam mundo afora no campo 

da produção. Ele afirmou que o problema político havia fortemente se ligado a questão 

econômica e que o tipo de civilização que se formava a sua época teria a feição preponderante 

do caráter econômico. Os meios para colocar o Brasil nesse patamar de desenvolvimento 

segundo Reis ( 1921) , se fariam por meio da mudança de mentalidade em relação ao trabalho 

e pela adoção do ensino técnico e profissional. Apontou com um fator de equívoco na nossa 

política que ao invés de se multiplicarem escolas técnicas e profissionais em cada cidade e 

povoado brasileiro, cogitava-se a criação de mais academias e da fundação de Universidades 

que fariam apenas “virem com seus diplomados, engrossar anualmente a caudal já de si 

irresistível dos parasitas e candidatos a funções públicas. Chega a pasmar, senhores, como 

haja ainda que trabalhe para manter legião tão numerosa e improdutiva”. Reis criticou em seu 

discurso o fato de que na criação da Universidade do Rio de Janeiro, o primeiro cuidado de 

seus fundadores foi a eliminação dos cursos técnicos.  

 O modelo de educação profissional proposto por Fidélis Reis, não se afigurou como 

original no sentido de que na história do Brasil se praticava o ensino de ofícios em instituições 

desde a época colonial, como as Corporações de Ofício, os Arsenais Militares, passando pelas 

escolas de Aprendizado Agrícola, Escolas de Aprendizes Artífices e de Artes e Ofícios.  

Cabe ressaltar, no entanto, a diferença entre as proposições para a educação de Fidélis 

Reis e aquela praticada no Brasil, anteriormente à época da República e em boa parte da 

mesma, em que o ensino de ofícios tinha por finalidade prover aos “filhos dos desfavorecidos 

da fortuna” uma profissão que propiciasse um meio de sobrevivência e também como um 

meio para combater a vadiagem e a delinquência. Esse tipo de projeto educacional, gerou e 

perpetuou no Brasil segundo Valnir Chagas (1982, p.93) citado por Manoel de Jesus Araújo 

Soares “um dualismo entre uma escola (secundária) para nossos filhos e uma escola 

(profissional) para os filhos dos outros”.  
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Segundo Dutra (1990), o discurso de Fidélis Reis endossa e expressa a ideia de 

“República do Trabalho” expressão do imaginário não apenas da burguesia mineira bem 

como das elites nacionais. O trabalho passa a ser um elemento fundante para a construção de 

uma nação grande “para vencer no campo da produção”, Reis declarou “De lado o 

preconceito dos títulos, para longe os privilégios nobiliárquicos e outros anacronismos, 

incompatíveis com a nova concepção de organização social dos povos. Só o trabalho eleva e 

dignifica o homem”. Urgia educar e educar para o trabalho, para fazer de cada indivíduo um 

“fator de produção”, urgia ensinar o homem brasileiro a trabalhar e para fazê-lo era necessária 

a preparação técnica por meio do ensino profissional, nas palavras de Reis: 

O Brasil precisa mais de agricultores medianamente preparados, de artífices 

em todas as profissões, de operários que não desconheçam ou desprezem os 

conhecimentos teóricos com os quais vive em simbiose a política racional – 

medidores de terras, mestres de pontes, topógrafos, químicos, veterinários, 

eletricistas, do que de sábios literatos. Precisa em suma, de técnicos que 

devem ser o tipo intermediário entre o sábio que faz livros, uteis sem dúvida, 

e o operário rude, que entra coma força muscular. (REIS, 1921, p. 417).  

  

O projeto de lei de Fidélis Reis, só alcançou êxito e se transformou na Lei nº 5.421/27 

após cinco anos de debates no Congresso. A República ainda que tivesse por alicerce a ideia 

de ordem e progresso, e progresso significava modernização da sociedade através da 

ampliação dos conhecimentos técnicos, crescimento da indústria e da expansão das 

comunicações, não conseguiu implementar a educação profissional em âmbito nacional como 

previa o projeto. Além de questões econômicas que se tornaram um entrave para o 

subvencionamento das escolas profissionais, havia também o aspecto político que se 

modificou a partir dos anos de 1930 com a revolução de Getúlio Vargas. Em seu livro Paiz a 

Organizar, escrito em 1931, já fora do Congresso, que havia sido fechado por Vargas, Fidélis 

Reis escreve ao presidente Getúlio Vargas e apela para que este pusesse em marcha a lei do 

ensino profissional.     

 Embora o seu sonho, a missão de uma vida como ele mesmo afirmou não tenha se 

efetivado durante sua vida, ainda sim, de forma embrionária ela serviu de inspiração para na 

década de 1940, mais precisamente em 1942, para a criação do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial – SENAI. A Lei nº 5.421/27 serviria décadas mais tarde como 

referência, no ano de 1971 para a criação da Lei nº 5.692/71, de autoria de Valnir Chagas. 

Como aponta Soares, Valnir Chagas considerava que o anteprojeto da lei nº 5. 692/71 como 

uma retomada e uma sistematização da “solução que meio século antes, fora entre nós objeto 
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de uma lei altamente antecipatória, embora inócua no quadro econômico e sociocultural dos 

anos 20”.  
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Introdução 

O presente artigo é resultado de Tese de doutoramento defendida em 2016 no 

Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, no 

âmbito do Centro de Pesquisa em História da Educação – GEPHE/ UFMG. A Tese em 

questão, intitulada O ensino do desenho na Escola Normal de Belo Horizonte (1906- 1946), 

procurou compreender como se deu o processo de escolarização do Desenho na Escola 

Normal de Belo Horizonte, tendo como fontes de pesquisa cadernos e diários de classe,  

materiais  didáticos,  avaliações,  currículos  e  registros  cotidianos  da  Escola Normal, que 

permitiram indagar sobre o cotidiano escolar, sobre a metodologia e a didática do ensino do 

desenho e os espaços destinados a essa disciplina. Nesse sentido, foi importante relacionar 

essas questões com o contexto político, artístico e cultural presente no Brasil e em Belo 

Horizonte entre 1906 e 1946, período de funcionamento da Escola Normal. Para atender tais 

demandas de pesquisa, optou-se por analisar as fontes e materiais selecionados dialogando, 

metodologicamente, no campo de investigação denominado História das Disciplinas 

Escolares
55

. 

Em linhas gerais, a cidade de Belo Horizonte é uma das capitais mais jovens do Brasil. 

Construída entre os anos de 1894 e 1897, a jovem cidade emerge dos escombros do antigo 

arraial denominado Curral del Rey. Edificada com o intuito de superar o passado  colonial  

ouro-pretano  e,  na  emergência  de  uma  modernidade  urbanística inspirada em modelos 

europeus do século XIX, os projetistas da nova capital mineira e seus executores tinham em 

mente a construção de uma cidade ampla, monumental, baseada nos princípios higiênicos, 

onde suas ruas e avenidas largas e arborizadas seriam lugar de circulação de pessoas e de 

veículos, mas também preparadas para receber a luminosidade e a ventilação natural, 

essenciais para a boa saúde de seus habitantes. A edificação dessa nova capital estava ligada a 

ideia de formação de uma nação civilizada, ordeira e que valorizava sobremaneira o trabalho. 

                                                 
55

 Os  artigos  abaixo  são  importantes  para  melhor  entendimento  do  campo  de  pesquisa  denominado 

História das Disciplinas Escolares. 
CHERVEL, André. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa. Teoria & 
Educação, Porto Alegre, n° 2, p. 177-229, 1990. 
GOODSON, I. F. História do currículo, profissionalização e 
organização social do conhecimento: paradigma para a história da educação. In: Currículo: Teoria e 

História. Petrópolis: Vozes, 1995 (p. 116-140). 
JULIA, Dominique. A cultura escolar como objeto histórico. Revista Brasileira de História da Educação, 

Campinas, v. 1, n. 1, p. 9-43, jan./jun. 2001. 

VIÑAO  FRAGO,  Antonio.  A  história  das  disciplinas  escolares.  Revista  Brasileira  de  História  da 

Educação, Campinas, n. 18, p. 174-214, set./dez. 2008 
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Nesse contexto, o sistema educacional deveria ser organizado e pensado enquanto símbolo do 

republicanismo e como espaço privilegiado para a constituição de uma nova cultura urbana, 

composta por cidadãos civilizados  por  intermédio  das  escolas.  Imbuídos  desse  espírito  

modernizador,  os governantes  mineiros  procuraram  formas  de  oferecer  uma  educação  

distinta,  que contemplasse a formação de cidadãos aptos a inserir o país no rol das grandes 

nações industrializadas. Foram então pensadas e propostas mudanças e reformas no ensino 

nos diversos níveis, com destaque para o ensino normal, essencial para o cumprimento dos 

objetivos propostos acima, pois formaria os profissionais que conduziriam a educação no 

caminho desejado. 

Em 28 de setembro de 1906, foi promulgada a Lei no 439, aprovando a reforma do 

ensino primário e normal do estado de Minas Gerais, indicando, à escola, o papel de ser um 

instituto de educação intelectual, moral e física. Em linhas gerais, o objetivo dessa reforma, 

também conhecida como Reforma João Pinheiro
56

, era produzir uma escola republicana, que 

enfatiza-se o mobiliário adequado, novas metodologias dE ensino, turmas seriadas e 

professores bem preparados. A partir da criação da Escola Normal da Capital e de sua 

consolidação enquanto principal instituição formadora de professores do estado, uma série de 

professores renomados foram convidados a ocupar as cadeiras que compunham o currículo da 

referida instituição. Destacam -se no corpo docente da instituição  os  professores  Aurélio  

Pires,  Branca  de  Carvalho  Vasconcellos,  Alaíde Lisboa,  Lúcia  Casassanta,  Arduíno  

Bolivar  e  Maria  Amorim  Ferrara,  renomados profissionais e que contribuíram 

sobremaneira para a educação mineira nesse momento específico. 

Desenvolvimento 

Dentre os professores que ocuparam a cadeira de Desenho na Escola Normal da 

Capital, o mais importante e controverso foi, sem dúvidas, Anibal Mattos. Nascido em 

Vassouras, no estado do Rio de Janeiro, em 28 de outubro de 1886, faleceu em junho de 1969  

em  Belo  Horizonte.  Esse  importante  pintor  atuou  também  como  escritor, historiador da 

arte, professor e paleontólogo. Mattos foi casado com a sabarense Esther d`Almeida Mattos, 

com quem teve oito filhos, dentre os quais dois seguiram os passos do pai e se dedicaram à 
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 João Pinheiro (1860-1908) governou Minas Gerais em dois períodos: no ano de 1890 e entre 1906 e 1908. 

Nesse seu último governo, efetivou profundas transformações no sistema de ensino mineiro que trouxe a escola 

como instituição civilizatória, em um movimento modernizador de toda a estrutura educacional, objetivando 

adaptar à realidade do ensino mineiro a uma concepção de sociedade liberal. Segundo  Faria  Filho  e  Vago,  “a  

escola  ganhou  notável  centralidade,  sendo  conformada,  já  nos ordenamentos legais, como o lugar específico 

para uma educação específica – o desenvolvimento da educação popular sob o tríplice aspecto físico, intelectual 

e moral (FARIA FILHO e VAGO, 2000:38). 
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pintura, o modernista Haroldo Mattos e a decorativa Maria Ester Mattos. Mattos iniciou os 

estudos nas artes no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, complementados na Escola 

Nacional de Belas Artes, sendo aluno de João Batista Costa, Daniel Berard e João Zeferino da 

Costa (ANDRADE, 2012, p. 44), renomados pintores do  século XIX e XX. A influência dos 

seus mestres pode ser percebida  no  apreço  pelas  paisagens  e  pela  luminosidade  presente  

em  suas  obras, características marcantes dos pintores impressionistas em evidências na 

segunda metade do século XIX. Mattos foi um artista reconhecido pela Escola Nacional de 

Belas Artes, recebendo três menções honrosas, uma medalha de ouro em 1912 e uma de prata 

em 1916. Em 1917, a convite de Bias Fortes, transferiu-se para Belo Horizonte e em 1918, 

assumiu a cadeira de Desenho na Escola Normal Modelo. Sobre a vinda de Mattos para Belo 

Horizonte, foi publicada a seguinte nota, em 1917: 

Sabemos que Aníbal Mattos pensa em fixar-se em Belo Horizonte, no intuito 

de formar um curso de Belas Artes. Aí está uma ideia magnífica, de grande 

alcance para nós. 

O festejado pintor, com o seu amor pela nossa terra, poderá lançar as bases  

do  nosso  futuro  artístico.  Não  nos  faltam  vocações,  e  belas vocações; 

apenas a necessidade de um mestre se impõe. Com larga prática  de  

magistério,  quer  na  direção  de  um  curso  na  Escola Remington, que, há 

4 anos, funciona, com extraordinária frequência, quer no Liceu de Artes e 

Ofícios, onde é lente, o professor Aníbal Mattos está talhado para a nobre 

tentativa de ampliar os horizontes da nossa  vida  artística.  Só  nos  cumpre  

desejar  a  realização  desse “desideratum”, tão grato a Belo Horizonte e tão 

desejado, decerto, por todos os nossos conterrâneos (apud GUIMARÃES, 

2011, p. 61).
57

 

 

A partir da sua chegada a Belo Horizonte, a produção artística de Mattos tem, nas 

cenas e paisagens mineiras, sua maior concentração temática
58

. A atuação de Mattos Em Belo 

Horizonte não se resumiu à função de professor da Escola Normal. Participou da criação da 

Escola Prática de Belas Artes em 1917, instituição que se tornou, em 1932, a Escola de Belas 

Artes de Minas Gerais. Foi também um dos fundadores da Sociedade Mineira de Belas Artes, 

instituição responsável pela realização de diversas exposições de artes em Belo Horizonte. 

                                                 
57

 Minas Gerais, 27/05/1917. 
58

 A  temática  das  paisagens  revela  a  influência  do  mestre  alemão  Georg  Grimm,  que  lecionou  na 

Academia entre 1882 e 1884 e de seus discípulos, como Giovanni Battista Castagneto e Hipólito Caron, que 

praticavam a pintura ao ar livre tendo como temas preferidos as marinhas e as paisagens bucólicas, em um 

movimento semelhante aos românticos e impressionistas (PEREIRA, 2008, p. 83). 
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Panô em homenagem a Anibal Mattos.
59

 

Em linhas gerais, a historiografia da arte belorizontina tendeu a considerar Aníbal 

Mattos como o responsável por impedir o desenvolvimento da arte moderna na capital e,  

como  o  modernismo  se  configurou  como  um  movimento  intelectual  e  artístico 

importante,  os  críticos  e  analistas  de  orientação  modernista  não  deram  a  Mattos, 

deliberadamente, o devido valor
60

. Entretanto, produções mais recentes
61

, ao revisitar as 

fontes sobre a produção artística de Belo Horizonte na primeira metade do século XX, 

perceberam que a capital mineira, desde a sua fundação, possuiu um ambiente propício às 

artes e, apesar de existirem poucos expoentes, esse ambiente foi evidenciado com a chegada 

de Mattos. A produção foi diversa, de reconhecida qualidade técnica e teve, sem dúvida, 

Anibal Mattos como um de seus mais entusiasmados promotores, atuando como  artista,  

captador  de  recursos,  jornalista,  escritor,  teatrólogo,  paleontólogo, cineasta, curador, 

dentre outras atividades, se comportando como um atual agitador cultural.Com seu amplo 

leque de atuações, Mattos participou ativamente da fundação da Escola de Arquitetura e 

Belas Artes da Universidade de Minas Gerais, sendo também diretor  da  Instituição.  Foi  

fundador  também  da  Biblioteca  Mineira  de  Cultura, presidente da Academia Mineira de 

Letras e patrono da cadeira no  96  do Instituto Histórico e Geográfico  de Minas  Gerais.  

Como professor, além  da Escola Normal Modelo, onde ficou a cargo do ensino do Desenho 
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 Panô executado por Amilcar Agretti em homenagem a Anibal Mattos, quando este se fixa em Belo 

HOrizonte. (ÁVILA, 1991, p. 17) 
60

Essa historia da arte mais tradicional, produzida por Sylvio de Vasconcellos e Fernando Correia Dias, aponta 

um hiato na produção artística mineira entre a morte de Mestre Ataíde em 1830 e a chegada de Guignard em 

Belo Horizonte em 1944 (ANDRADE, 2012, p. 42) 
61

GUIMARÃES, João I. D. M. P. D. A emergência do campo artístico em Belo Horizonte: décadas de 20 e 30. 

Dissertação. Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFMG, 2011. 
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a partir de 1918, Anibal Mattos lecionou desenho e artes gráficas no Ginásio Mineiro de 

Belo Horizonte em 1923, desenho figurado e caligrafia também na Escola Normal Modelo 

em 1925, foi professor voluntário de desenho na Escola de Belas Artes criada em 1932 e 

ministrou desenho artístico   na   Escola   de   Arquitetura   entre   1930   e   1957,   quando   

se   aposentou (GUIMARÃES, 2011, p. 59). 

Anibal Mattos foi convidado a ser professor na Escola Normal por Bias Fortes, 

governador do  Estado  e  figura  política  das  mais  importantes  na  vida  republicana 

mineira.  Obviamente,  Bias  Fortes  tinha  Mattos  como  um  referencial  de  erudição 

artística e de intelectual, visto o cargo importante que a ele conferiu. Infere-se que Mattos 

deveria frequentar algumas reuniões onde a elite política e econômica do estado estava 

presente, visto ser o representante oficial da pintura e do desenho em Minas Gerais. 

Possivelmente, Mattos tinha uma relação de dependência econômica com o estado, sendo 

que grande parte do seu sustento viria do seu salário como professor da Escola Normal. 

Para além de sua atuação como educador na Escola Normal e, posteriormente, no 

Ginásio Mineiro, Anibal Mattos promovia as exposições em Belo Horizonte e era o 

responsável pela formação de diversos artistas na cidade, conduzindo os cursos na Escola  

de  Belas  Artes.  Como  responsável  por  definir  o  que  seria  apresentado  nas exposições 

realizadas  pela Sociedade Mineira  de Belas Artes, os  artistas formados através  dos  seus  

métodos  e  outros,  autodidatas,  tinham  em  Mattos,  talvez  a  única oportunidade de 

conseguir expor suas obras na capital mineira. Nesse sentido, por saberem a predileção 

estética do curador, as obras apresentadas deveriam estar dentro dos padrões por ele 

definidos. 

 

 

 

 
Exposição Geral de Belas Artes - 1919.

62
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 Ver:  ÁVILA, Cristina. Aníbal Mattos e seu Tempo. Belo Horizonte: Secretaria Municipal de Cultura, 1991. 
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Considerações finais 

 

A atuação de Anibal Mattos como professor e promotor das artes se confunde com a 

formação de um campo artístico e de um público consumidor que estava se formando em 

Belo Horizonte. Para além de sua atuação exclusivamente artística, Mattos também possuía 

uma ligação íntima com o poder político institucionalizado na capital. Anibal frequentava 

diversos círculos intelectuais, como a Academia Mineira de Letras e o Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro - IHGB, além de pertencer ainda ao Rotary Club,  à  academia  de  

ciências,  à  escola  de  arquitetura,  dentre  outros.  Certamente convivia  com  a  elite  

política  vinculada  ao  Partido  Republicano  Mineiro  e  com intelectuais  e  artistas  

provenientes  de  outros  círculos  menos  ligados  à  política institucional. Mattos atuaria 

nesses círculos distintos fazendo um papel de intercessor entre as demandas políticas e 

artísticas, garantindo para si as regalias e gratificações simbólicas e porque não materiais, 

advindas dessa sua atuação. Participando desses espaços de sociabilidade da elite mineira, 

Mattos internalizou o gosto e o estilo de vida dessa elite e conseguiu ajustar a sua produção, 

seja ela própria ou como curador, à demanda dessa elite. Dessa maneira, pode se pensar que 

Mattos auxiliou na formatação do gosto artístico belorizontino, circulando os padrões 

estéticos observados nos círculos de sociabilidade da elite política, que caminhavam juntos 

com a sua predileção estética e artística. 

As  análises  que  criticaram  a  atuação  de  Mattos,  feitas  pelo  ponto  de  vista 

modernista, o indicaram como sendo um pintor ultrapassado, antiquado, desatualizado, e 

sobre suas costas caiu o peso de ter sido o artista que tentou impedir, de todas as formas, a 

entrada do modernismo em Belo Horizonte. Obviamente essas críticas deixam claro o  lugar 

de onde elas  são elaboradas e justificam,  de certa maneira,  a pouca expressividade dos 

artistas modernos da capital antes da chegada de Alberto da Veiga Guignard, em 1944. Após 

a chegada deste, realmente algumas gerações de artistas são formadas em seus vários cursos, 

como Amilcar de Castro, Yara Tupinambá, Farnese de Andrade e Lygia Clark e a linguagem 

modernista se torna cada vez mais presente, seja nas  artes  ou  na  arquitetura,  com  a  

presença  das  obras  de  Oscar  Niemeyer  e  que possuem, atualmente, papel destacado na 

identidade visual de Belo Horizonte. Mas analisando  sem  adesão  a  qualquer  vertente  

estética,  é  inegável  que  Anibal  Mattos desempenhou um papel importantíssimo e 

pioneiro que foi promover um ambiente artístico e cultural na jovem capital mineira. 

Entender a ação de Mattos auxilia a pensar a sua atuação também como professor, a 
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perceber os objetivos de sua prática educativa, a circularidade dos seus ensinamentos e 

determinações. As atividades de Mattos como professor e artista se confundem, mas seus 

objetivos finais são os mesmos, elevar o gosto artístico da população belorizontina e 

formatar um campo de atuação para os artistas. Pensar em Anibal Mattos educador é pensar 

na formação do campo artístico de Belo Horizonte, visto que suas práticas não podem ser 

dissociadas. 
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A HISTÓRIA DE ÁUREA: EDUCAÇÃO, CIDADANIA E RAÇA NA 

TRAJETÓRIA DE UMA INTELECTUAL NEGRA
63

 

 

Jonatas Roque Ribeiro – UNICAMP 

 

A Folha Mineira, na edição de 6 de fevereiro de 1956, noticiou a inclusão do nome da 

professora Áurea Bicalho na Medalha da Inconfidência Mineira – comenda criada alguns anos 

antes, em 1952, durante o governo de Juscelino Kubitschek, atribuída a personalidades que 

contribuíram para o prestígio e a projeção mineira. Segundo o periódico, tratou-se de “justa 
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homenagem a uma das maiores e mais queridas figuras do magistério local”. A razão para a 

professora ter recebido tão importante distintivo, de acordo com o jornal, foi em função da 

sua vida profissional – “com 51 anos de atividade constante no ensino juiz-forano, a benquista 

mestra tem prestado à causa educacional de nossa terra os maiores e mais úteis serviços, 

revelando, a par de uma dedicação excepcional, um senso extraordinário de conhecimento, 

experiência e eficiência” (FOLHA MINEIRA, Juiz de Fora, 6 fev. 1956). 

O reconhecimento social da professora Áurea, entretanto, já havia sido motivo de 

outras homenagens. Em maio de 1955, “um grupo de ex-alunas, vários estabelecimentos de 

ensino e diretores da cidade” realizaram um festejo “como pleito de gratidão e 

reconhecimento pela atuação da professora Áurea nos meios educacionais de Juiz de Fora” 

(FOLHA MINEIRA, Juiz de Fora, 6 mai. 1955). Durante a solenidade foi realizada missa e 

café da manhã. Alguns anos depois, em 1960, a professora recebeu uma nova homenagem, 

desta vez, feita pelo Instituto Histórico e Geográfico de Juiz de Fora, que lhe concedeu a 

medalha de sócia honorária da instituição, a mais alta distinção que a entidade concedia a uma 

pessoa (FOLHA MINEIRA, Juiz de Fora, 31 mai. 1960). Todavia, quem foi (ou quem é) essa 

mulher que recebeu diversas e importantes homenagens? 

Áurea Gregorina Bicalho nasceu em Juiz de Fora, em maio de 1884, em uma família 

negra livre e remediada, o que lhe possibilitou acessar alguns lugares e status sociais e 

profissões dificilmente acessíveis a famílias e sujeitos que não tivesse algum capital 

econômico e cultural. Seu pai, Torquato Bicalho, atuou profissionalmente como capitão do 

Exército brasileiro, tendo sido combatente na Guerra do Paraguai (1864-1870), e praça 

(soldado) da Força Pública de Minas Gerais (O PHAROL, Juiz de Fora, 20 jun. 1911). Foi um 

homem envolvido com as letras, criou e dirigiu algumas revistas e escreveu com frequência 

nos jornais locais, como por exemplo, n’O Pharol. As poucas referências sobre sua mãe – 

Maria Satyra Bicalho – estavam sempre atreladas à figura do patriarca da família, divulgadas 

nas seções de notícias sociais dos jornais locais.
64

 Os outros dois filhos da família também 

apareceram com frequência nos jornais da cidade. Francisco de Paula Bicalho, o mais velho, 

atuou no funcionalismo público, tendo sido nomeado em 1902 como auxiliar de escrivão na 

Primeira Coletoria Estadual de Juiz de Fora (O PHAROL, Juiz de Fora, 22 fev. 1902). Já 

Cincinato Duque Bicalho atuou no campo das artes. Formou-se em música no antigo Instituto 
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estimada consorte do Sr. capitão Bicalho e veneranda mãe da distinta educadora senhorita Áurea Bicalho”. 
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Nacional de Música, atual Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Exerceu as atividades de violinista, compositor e professor de música na cidade do Rio de 

Janeiro e em Juiz de Fora (O PHAROL, Juiz de Fora, 9 out. 1909). 

Áurea fez seus estudos primários e secundários no Colégio Alvarenga, em Juiz de 

Fora, dirigido pela professora Emília Tostes Álvares, um dos vários estabelecimentos de 

ensino privado dedicados à alfabetização e letramento das camadas médias e das elites juiz-

forana (CORREIO DE MINAS, Juiz de Fora, 1 jun. 1897). Em 1900, ingressou no curso 

normal da Escola Normal de Juiz de Fora, concluído em 1903. Ela entrou na escola normal 

num período que ficou marcado pela feminização e desmasculinização do magistério primário 

e do ensino normal (SCHUELER; RIZZINI, 2018). Esse processo – sinalizado pelo aumento 

do número de mulheres nos cursos normais, diminuição da presença dos homens nesses 

cursos e pela construção da ideia de que o magistério primário seria uma profissão (ou 

missão) adequada para as mulheres das camadas médias – teve início na década de 1870 

quando: 

Surgiu a percepção da necessidade de reformas essenciais na organização da 

economia e do sistema político. Para os brasileiros que pregavam essa 

modernização material do Brasil, a educação seria um elemento essencial 

para o desenvolvimento do país e traria melhoramentos para a educação 

feminina. No entanto, a ênfase ficou na maternidade, que foi relacionada ao 

progresso e ao patriotismo. Salientaram o poder que possuía a mulher para 

orientar o desenvolvimento moral de seus filhos e a formação de bons 

cidadãos para o país. Assim relacionavam a educação da mulher ao ideal do 

destino nacional. Juntaram a fé do Iluminismo com a ênfase católica na 

superioridade moral da mulher e do seu papel de esposa e mãe (HAHNER, 

2010, p. 316-317). 

 

Magda Chamon (2005) em seu estudo sobre a história da feminização do magistério 

elementar em Minas Gerais, nos séculos XIX e XX, também examinou esse fenômeno como 

produto da modernidade capitalista ocidental. Na esteira desses novos ideais de modernidade 

e progresso estava em questão o tipo de trabalho considerado adequado ou aceitável com 

relação às mulheres, principalmente as das classes médias ou em processo de ascensão 

econômica: 

Em meados do século XIX, poucos empregos “respeitáveis” fora do 

magistério eram acessíveis às mulheres. Para aquelas que não pertenciam a 

famílias poderosas ou com grandes recursos e tinham de ganhar a vida, 

existiam poucas alternativas aceitáveis, como nos estabelecimentos 

comerciais, nos escritórios ou em repartições públicas, antes do século XX. 

Mas, com educação, elas podiam evitar empregos de classes populares, 
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como o serviço doméstico, a principal categoria de emprego urbano 

feminino (HAHNER, 2010, p. 318). 

 

Apesar de algumas desaprovações da presença da mulher na sala de aula:  

Tornou-se cada vez maior a sua aceitação, com o magistério geralmente 

aceito como extensão do papel tradicional da mulher – a maternidade numa 

escala maior. Assim, foi visto o magistério primário como um 

prolongamento do trabalho de instrutora da infância e guardiã dos valores 

sociais vigentes. O processo da feminização do ensino primário progrediria 

durante as últimas décadas do século XIX, quando a sociedade urbana ficaria 

mais complexa e diversificada, devido à imigração europeia e à migração 

interna, dirigidas, principalmente, à região centro-sul, em crescimento 

rápido, com melhoramento nos transportes e crescimento das atividades 

comerciais e industriais. Esse momento se evidenciou como a época-chave 

para as mudanças na formação e na composição do magistério por gênero 

(HAHNER, 2010, p. 318). 

 

Sintomático ou não, na Escola Normal de Juiz de Fora, em 1903, ano em que Áurea se 

formou, concluíram o curso 4 alunas e 2 alunos. Assim que concluiu o curso, a recém-

formada normalista começou a lecionar aulas particulares de matemática e geometria para os 

exames da Escola Normal de Juiz de Fora (O PHAROL, Juiz de Fora, 22 mar. 1906). 

Simultaneamente também trabalhou no Internato e Externato feminino da professora Malvina 

Malta (O PHAROL, Juiz de Fora, 24 dez. 1904). Em 1905, Áurea deu um importante passo 

em sua carreira profissional. Ao lado do seu pai, fundou o Colégio Delfino Bicalho – 

estabelecimento de ensino que atuou em Juiz de Fora por cerca de cinquenta anos –, onde ela 

desempenhou as funções de professora e diretora. 

Inicialmente a escola ofereceu o ensino primário e atendeu exclusivamente meninas. 

Possivelmente por conta do pequeno número de alunas e, consequentemente, de uma situação 

financeira precária, o colégio, em 1906, definiu-se como um estabelecimento misto, de ensino 

primário e secundário, em regime de externato e subvencionado pela Câmara Municipal (O 

PHAROL, Juiz de Fora, 18 nov. 1906). Ao longo dos anos, o colégio alcançou prestígio e 

fama no cenário educacional de Juiz Fora. Frequentemente, os jornais o definiam como 

“conceituado colégio”, “criterioso colégio”, “utilíssima casa de instrução”, “acreditado 

externato”.  

Em 1913, o Colégio Delfino Bicalho criou uma escola normal anexa ao seu 

estabelecimento. Logo em seguida, a escola solicitou e ganhou equiparação à Escola Modelo 

de Belo Horizonte, o que autorizou o funcionamento do curso normal (O PHAROL, Juiz de 
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Fora, 24 out. 1913). Além de ampliar as atividades do seu estabelecimento de ensino, a 

criação da escola normal veio preencher uma lacuna no sistema de ensino secundário e 

superior de Juiz de Fora. Ao lado do Ginásio de Minas, da Escola Normal Santa Cruz e do 

Colégio Lucindo Filho, criados anos antes, a Escola Normal Delfino Bicalho ocupou um lugar 

vago deixado pela antiga Escola Normal de Juiz Fora, que encerrou suas atividades em 1908. 

Apesar de defender a co-educação, no seu primeiro ano de atuação, a nova escola 

normal recebeu a matrícula de 29 alunas e nenhum aluno. Ao longo de sua trajetória essa foi à 

regra – o número de alunas do curso normal foi sempre superior ao de alunos. Os homens 

saíram em número cada vez menor das salas de aula, mas não do poder sobre o ensino:  

Enquanto mais e mais mulheres entravam nas fileiras do professorado 

primário, os homens não somente mantinham a superioridade na 

administração do ensino superior – e eram os inspetores das escolas 

primárias –, mas também estabeleciam as políticas da educação em todos os 

níveis, desde a legislação até os livros didáticos. Assim, reproduziam, e até 

talvez reforçassem a hierarquia doméstica e social desejada, que tinha os 

homens como chefes da família e da nação. As freiras podiam dirigir as 

escolas religiosas e algumas mulheres, brasileiras ou estrangeiras, podiam 

abrir e dirigir escolas particulares para meninas – mas os homens 

controlavam a educação pública (HAHNER, 2010, p. 329). 

  

A despeito de Áurea ter sido normalista e ter concluído em 1911 o curso de 

bacharelado em Farmácia pelo Instituto d’O Granbery, o que lhe dava capacidade e 

autoridade para lecionar e administrar o seu estabelecimento de ensino, a sua escola foi 

constantemente alvo de interferência masculina. Todas as inspeções escolares das quais o 

colégio (e posteriormente escola normal) foi alvo foram realizadas pela fiscalização de 

homens. Por exemplo, em 1906, examinaram o colégio os inspetores “Heitor Guimarães, 

Raymundo Tavares e o capitão Severiano Hermes” (O PHAROL, Juiz de Fora, 18 nov. 1906). 

Em 1913, como requisito para obtenção da equiparação à Escola Modelo de Belo Horizonte, o 

inspetor Antônio Raymundo da Paixão visitou a escola (O PHAROL, Juiz de Fora, 16 out. 

1913). 

Além dos inspetores, cargos que na Primeira República foram ocupados 

exclusivamente por homens, a escola também adotou materiais didáticos (livros e 

compêndios) produzidos pelo professor e jornalista Lindolfo Gomes (O PHAROL, Juiz de 

Fora, 13 ago. 1912). Ferrenho defensor de uma educação doméstica para as meninas e moças 

que frequentaram os cursos secundários e normais, censurou as escolas normais que não 

ofereciam “os verdadeiros cursos que as futuras mães da pátria deveriam receber”. Em uma de 
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suas inspeções na Escola Normal Santa Cruz, também em Juiz de Fora, criticou o número 

elevado de disciplinas “despropositadas” para as alunas do curso normal, como português, 

história natural e geografia, e enfatizou que a escola deveria adotar mais disciplinas que 

“conviesse com a realidade das moças de nosso país, como trabalhos manuais, psicologia, 

puericultura e, principalmente, economia doméstica” (O PHAROL, Juiz de Fora, 14 mai. 

1914).  

É provável que, no mínimo, Áurea e os professores e professoras da sua escola, 

aprovaram ou estiveram afinados com as ideias de Lindolfo Gomes, para ter adotado seus 

livros didáticos. A maioria do corpo docente da escola também foi formada, durante grande 

parte da sua existência, por professores homens. No primeiro ano de funcionamento do curso 

normal, a escola contava com os professores “José de Souza Freire, Antônio Raymundo da 

Paixão, Nelson Paixão, Temístocles Halfeld, Gilberto de Alencar, Dilermando Cruz, Mário 

Magalhães, Galdino de Oliveira, Jayme Halfeld”, e as professoras “Maria da Conceição 

Monteiro de Lemos, Alvina de Araújo Alves e Alzira Velloso” (O PHAROL, Juiz de Fora, 7 

dez. 1913). Já em 1915 o corpo docente era formado pelos professores “Álvaro Braga de 

Araújo, Gilberto de Alencar, Sinval de Brito, João Massena, Duque Bicalho, Mário de 

Magalhães e José de Souza Freire”; e pelas professoras “Áurea Bicalho, Adelan de Araújo, e 

Helena Cathoud” (O PHAROL, Juiz de Fora, 14 mar. 1915). 

É claro que o número elevado de professores em relação às professores tinha variadas 

razões. Apesar de o ensino superior ter recebido um porcentual significativo de mulheres, 

ainda era um espaço majoritariamente masculino. Todos os professores da escola eram 

bacharéis formados em direito, farmácia, odontologia e música. Já as professoras, com raras 

exceções, possuíam unicamente o curso normal. Portanto, contratar professores com curso 

superior (fossem homens ou mulheres) pode ter sido uma estratégia para valorizar a qualidade 

do ensino ministrado na escola, assim como para criar (ou manter) uma imagem de prestígio e 

influência na sociedade local. 

As atividades da Escola Normal Delfino Bicalho, entretanto, não se restringiram ao 

espaço físico do seu estabelecimento. Diversas notas na imprensa divulgaram as atividades da 

escola. Em março de 1913 “as alunas do colégio representaram o drama ‘O cego e a leprosa’ 

em uma festa de caridade em benefício dos pobres de São Vicente de Paulo no Teatro Juiz de 

Fora” (O PHAROL, Juiz de Fora, 1 mar. 1913). Meses depois, em julho, ao som da “banda do 

Segundo Batalhão de Polícia, o colégio realizou um grande convescote no Parque José Weiss, 
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comparecendo todos os alunos” (O PHAROL, Juiz de Fora, 15 jul. 1913). As atividades 

escolares também figuraram como parte do cotidiano da escola. Assim, “o Museu e o 

Laboratório da Academia de Comércio” receberam “as alunas do curso normal para assistirem 

várias experiências de física e de química” (O PHAROL, Juiz de Fora, 11 ago. 1916). 

Como parte da tentativa de criar um espaço de debate e autonomia dos estudantes da 

escola, em 1913, a sua diretoria criou o “Grêmio Literário Eloy de Araújo” (O PHAROL, Juiz 

de Fora, 30 dez. 1913). O nome foi uma homenagem ao professor José Eloy de Araújo, 

diretor do antigo Colégio São José, falecido alguns anos antes, em 1906 (O PHAROL, Juiz de 

Fora, 2 out. 1906). Antes, porém, as alunas do colégio já faziam parte de outra agremiação 

escolar, o Grêmio Literário Júlia Lopes de Almeida, criado pelas alunas da Escola Normal 

Santa Cruz em 1913. Segundo o seu presidente, o professor Heitor Guimarães, o objetivo do 

grêmio “era proporcionar e levar a efeito sessões e saraus literários” (O PHAROL, Juiz de 

Fora, 27 mai. 1913). Num dos festivais organizados pelo grêmio, a sua sócia e oradora, 

professora Áurea Bicalho, “produziu excelente discurso, discorrendo sobre a educação 

feminina e os fins da mulher na sociedade, declarando que o Grêmio tem por fim colaborar 

com a obra grandiosa da formação do caráter da mulher brasileira” (O PHAROL, Juiz de 

Fora, 27 mai. 1913). 

A despeito da mediação e interferência masculina no grêmio, parece que a tentativa, 

tanto das alunas da Escola Normal Santa Cruz, quanto da professora Áurea, foi criar um 

espaço de autonomia e liberdade para as estudantes e professoras. O próprio nome do grêmio 

– uma referência direta a uma mulher de destaque na época, a literata Júlia Lopes de Almeida 

– é um indicativo disso. Dentro dos limites estabelecidos, essas mulheres ampliaram 

cotidianamente os limites das normas mais convencionais das relações de gênero, (re)criando 

novas identidades femininas. Pode-se pensar, inclusive, os grêmios criados em ambas as 

escolas como lugares de sociabilidade, isto é, espaços de fermentação intelectual e política e 

de relações afetivas, onde se forjou e foi fomentada novas intelectualidades femininas. 

Por este caminho, Áurea propôs outras atividades para o seu colégio. Depois de ter 

realizado um curso sobre educação infantil na cidade de São Paulo, ela apresentou à Câmara 

Municipal de Juiz de Fora uma proposta de criação de um jardim de infância. A ideia seria 

atender crianças entre 3 e 7 anos de idade, auxiliando na alfabetização e inserção das mesmas 

no ensino primário (CORREIO PAULISTANO, São Paulo, 6 abr. 1913). Segundo a imprensa 

local, “a digna professora requereu à Câmara Municipal um auxílio para a realização de tão 
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útil tentativa. Este auxílio constará de aluguel de prédio necessário e de sua adaptação”. Em 

contrapartida, a escola ofereceria gratuitamente uma porcentagem das vagas do jardim de 

infância “à meninice desamparada”, além de criar “uma aula noturna de alfabetização para 

mulheres operárias” (VAZ; REIS, 1913, p. 57).  

O projeto parece ter tido uma boa recepção. Pelo menos essa foi à impressão do então 

agente do executivo municipal (atual cargo de prefeito), Oscar Vidal Barbosa Lage, que se 

predispôs a “ceder 600$000 anuais” como subsídio para o projeto (O PHAROL, Juiz de Fora, 

9 abr. 1913). Ao que tudo indica a ideia de Áurea, apesar do apoio da principal representação 

política da cidade, não teve êxito, visto que não localizei outras informações sobre o seu 

jardim de infância nos jornais. 

De todo modo, a iniciativa de Áurea demonstrou o seu interesse em expandir as 

atividades do colégio e abranger áreas que até então tinham pouco destaque na educação 

formal, pública e privada, como o ensino infantil e as aulas noturnas para operárias. Na 

verdade, seus interesses se aproximavam dos esforços de avanço da modernidade – termo que 

assumiu diferentes significados para diferentes pessoas – e das transformações políticas 

republicanas. Ao ser implantada a República no Brasil, foi dada ênfase à necessidade de 

formação de um novo cidadão com base na educação. A educação, de maneira geral, e os 

estabelecimentos de ensino formais, de maneira específica, foram espaços privilegiados de 

atuação das elites dirigentes, de autoridades públicas e de intelectuais ligados à imprensa. 

Foram locais de surgimento e aprimoramento de ideias, discursos e símbolos da modernidade, 

progresso e cultura da nova nação. Enquanto as escolas secundárias, normais e superiores – 

controladas, em sua grande maioria, pela iniciativa privada –, eram destinadas à formação 

dos(as) filhos(as) das classes médias e das elites, à população pobre se reservou a educação 

primária e profissional com base no (e para o) trabalho, encabeçada pelo Estado e, não raras 

vezes, pela iniciativa privada ou filantrópica (FARIA FILHO, 2014, p. 55). 

Para o Estado, assim como para as elites políticas e profissionais, a situação era 

simples: a educação era a base da sociedade, e esta, a base da nação. Sem um povo letrado e 

civilizado, a modernização causaria a dissolução da família, um aumento brutal da 

criminalidade e o caos social. Essa também era a concepção da professora Áurea. Quando do 

lançamento do seu projeto de criação de uma aula noturna para as operárias, ela afirmou que 

“instruir é caminhar-se para os paramos do progresso, calcando aos pés a ignorância, esta 

progenitora de todos os defeitos gradativos do homem. Quando a instrução estiver difundida 
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em todas as camadas sociais, a operária, por mágico impulso, terá a compenetração do 

importante papel a representar no cenário da vida: o de cidadã” (O PHAROL, Juiz de Fora, 3 

abr. 1913). 

A abolição da escravidão e a república tornaram realidade o princípio da equidade 

política no Brasil. E ainda que não tenham proporcionado conquistas amplas, a garantia 

formal da igualdade civil foi um marco importante no processo de conquista dos direitos de 

cidadania. Se, nas primeiras décadas do século XX, a restrição do voto aos alfabetizados e os 

números exorbitantes do analfabetismo eram uma realidade, as lutas em busca de ampliação 

dos espaços de expressão, afirmação e participação na esfera pública também se fizeram 

presentes e significativas, como foi o caso da tentativa de criação de aulas noturnas para 

operárias no Colégio Delfino Bicalho. Havia expectativas quanto às possibilidades de 

inclusão e foi esse o caminho que Áurea buscou trilhar na educação. Mesmo sem o apoio 

financeiro da Câmara Municipal, em 1914, ela passou a oferecer no seu estabelecimento, 

“diariamente, desde as 6 horas da tarde até as 10 horas da noite, as seguintes matérias: 

português, francês e matemática para operárias e outras trabalhadoras impossibilitadas de 

estudarem durante o dia” (O PHAROL, Juiz de Fora, 27 mai. 1914).  

Apesar de a imprensa local ter divulgado, com frequência, vários aspectos da trajetória 

de Áurea, esses mesmos jornais silenciaram sobre outros pontos, especificamente, o seu perfil 

racial. Ela foi uma mulher que se viu e foi tida como “negra”, algumas vezes “mulata”, mas 

nunca como branca. Porém, ao longo de toda a sua vida, esse foi um dado raramente exposto 

na imprensa. Ao longo do século XIX, principalmente a partir da década de 1850, a ideia de 

“raça” começou a aparecer como algo definidor da condição social de homens e mulheres de 

cor. A partir dos anos 1880, mas especialmente no pós-abolição, o Estado, as autoridades 

públicas e policiais, patrões e intelectuais ligados à imprensa recorreram mais intensamente 

aos marcadores raciais e de cor como critérios classificatórios dos “novos” cidadãos. Embora 

equiparados em sua condição civil, os sujeitos se diferenciavam segundo sua classificação 

racial. A concepção de raça era perfeita para quem pretendia reforçar e manter intactas as 

antigas hierarquias de poder. Com isso, o Estado e as elites dirigentes conseguiram formular e 

justificar novas políticas de controle e repressão não apenas sobre os que emergiram da 

escravidão, mas sobre toda a população pobre e “não-branca”. É nesse período que as novas 

políticas de exclusão racial começaram a se delinear (ALBUQUERQUE, 2009, p. 31-44). 
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É, portanto, curioso que, no pós-abolição – período marcado por uma nova 

configuração das relações sociais e raciais, identitárias e de poder (re)desenhada no país 

depois de séculos do mundo da escravidão, a ascendência racial de uma figura destacada 

como Áurea, sendo ela uma “mulher de cor”, não fosse usada como um marcador (positivo ou 

negativo) da diferença e do seu lugar social. Por certo, podia ser algo que não conviesse ou, 

então, nem precisasse mencionar, facilmente captado pelo seu fenótipo e tonalidade de pele. 

Outra parte da justificativa para esse “silêncio da cor” estaria numa espécie de código de 

conduta implícito e vigente entre negros letrados e economicamente remediados, algo que não 

necessariamente visava à desvalorização da população negra naqueles anos que se seguiram 

ao fim da escravidão e ao recrudescimento do racismo e de outras práticas de preconceito na 

Primeira República. Além disso, não podemos esquecer que o discurso abertamente ancorado 

na raça lembrava a explosão de ódios raciais e os linchamentos de negros que vinham 

ocorrendo no sul dos Estados Unidos, desde o final do século XIX. Os intelectuais negros 

brasileiros conheciam essa realidade e a temiam. Áurea não deveria pensar muito diferente, 

pois se preocupava em manter sua trajetória profissional e intelectual dentro dos limites da 

legalidade.  

Localizei na imprensa várias referências de cerimônias e eventos organizados por ela 

em comemoração à data do 13 de maio. As festas da Abolição no período do pós-abolição, 

especialmente na Primeira República, se tornou um dos eventos mais importantes do 

calendário celebrativo do país. Desde a promulgação do Decreto n. 155-B, de 14 de janeiro de 

1890, que estabeleceu, entre outros feriados, o 13 de maio como dia consagrado à 

comemoração da fraternidade dos brasileiros, até 1930, quando o foi extinto por Getúlio 

Vargas, a data foi apropriada por diversas parcelas sociais e cada uma, a seu modo, organizou 

as comemorações conforme os seus interesses sobre o 13 de maio. 

Em 1910, no 22° aniversário da abolição, o Cinema Juiz de Fora sediou a festividade 

“presidida pela professora Áurea Bicalho”. A comemoração, que buscou “festejar a áurea data 

da libertação dos escravos”, contou com “comédias infantis, cançonetas e monólogos 

executados pelos inteligentes alunos do acreditado Externato Delfino Bicalho”. Ao fim da 

sessão, “tocou a banda de música do 10° Regimento de Infantaria” (O PHAROL, Juiz de 

Fora, 14 mai. 1910). Em 1913 foi a vez do Cinema Pharol ser palco de mais uma apresentação 

dos alunos do Externato Delfino Bicalho em homenagem à data do 13 de maio. Naquela 

noite, as “inteligentes e graciosas meninas desempenharam vários papéis em comédias, 
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cançonetas e intermédios” e, no final do festival, ao som da “magnífica orquestra regida por 

Duque Bicalho”, declamou-se a poesia “Lúcia, a escrava” de Castro Alves, que arrancou 

“ruidosos aplausos do seleto auditório” (O PHAROL, Juiz de Fora, 15 mai. 1913). 

A participação de escolas públicas e particulares nas comemorações cívicas do 13 de 

maio foram comuns nas principais cidades brasileiras durante a Primeira República. Segundo 

Renata Figueiredo Moraes (2012, p. 108), no Rio de Janeiro das primeiras décadas do século 

XX, as celebrações do 13 de maio organizadas pelos poderes públicos, sempre contavam com 

a presença de alunos e professores das escolas públicas, principalmente dos grupos escolares, 

que participavam de desfiles e peças teatrais. 

Uma análise mais detalhada dos festejos organizados pela professora Áurea mostra 

que as celebrações da abolição tiveram várias facetas, talvez refletindo os vários significados 

do fim da escravidão para os diferentes setores da sociedade. Na celebração realizada em 

1918, no Cinema Pharol, Áurea em breve discurso, afirmou que o “dia da liberdade” era o 

“grande marco da fraternização dos brasileiros”, o dia em que “os ódios de raça foram de uma 

vez extirpados do seio da nação”, pois, “o que deve importar são os méritos e não a cor ou a 

raça das pessoas”. Por fim, ratificou que, para a sociedade brasileira dar continuidade a essa 

grande conquista, era preciso valorizar a educação e disseminar as escolas, pois só assim 

“faremos a maior obra patriótica de todas quantas se atulham na nossa existência de povo 

livre” (O PHAROL, Juiz de Fora, 15 mai. 1918). 

Se considerarmos que registrar o passado em sessões literárias e festas é estabelecer 

lugares de memória e avaliar as conquistas, é possível concluir que Áurea pretendeu criar uma 

recordação positiva em torno da efeméride do 13 de maio. Através da festa, o “dia da 

liberdade” foi lembrado e festejado pelos alunos e alunas do Colégio Delfino Bicalho. A 

memória da escravidão e da abolição, complementarmente, não era esquecida e ainda parecia 

justificar comemorações.  

Em 2 de dezembro de 1967, aos 83 anos de idade, Áurea faleceu em Juiz de Fora, 

vitimada por uma “arteriosclerose de que vinha sofrendo há vários meses” (DIÁRIO DA 

TARDE, Juiz de Fora, 4 dez. 1967). Como forma de homenageá-la, um ex-aluno, o então 

vereador Raymundo Hargreaves, nomeou a escola primária que acabara de ser criada no 

bairro Linhares com o nome da falecida professora (CORREIO DA MATA, Juiz de Fora, 11 

mar. 1968). Apesar do papel relevante que Áurea ocupou no cenário juiz-forano, tanto no 

campo da educação, como em outras arenas, é curioso o silêncio historiográfico que cerca 
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essa personagem, assim como outras trajetórias “negras” percorridas durante as primeiras 

décadas republicanas (RIBEIRO, 2018, p. 169-170). E aí estão em jogo questões de memória 

e historiografia. 

Por este ângulo, a trajetória de Áurea permitiu refletir sobre as estratégias utilizadas 

por uma parcela da população negra para se mobilizar, ocupar espaços políticos, dar 

visibilidade às suas expectativas, expressar suas ideias sobre memórias “negras”, república e 

cidadania e lutar pela legitimidade de sua presença pública. Esses sujeitos, a despeito do 

racismo e das práticas discriminatórias dos quais foram alvos constantes, não foram excluídos 

do sistema, nem tampouco ficaram à espera de políticas públicas que os integrassem à 

república e à nação. Eles forjaram suas próprias estratégias de intervenção e inclusão, ainda 

que em um contexto no qual uma cidadania restritiva perpetuava desigualdades sociais e 

raciais após o fim da escravidão. 

Por fim, a trajetória de Áurea aponta para a necessidade de ampliarmos a compreensão 

das expectativas de direitos, projetos de intervenção e poder elaborados por homens e 

mulheres de cor, e aprofundarmos a análise dos significados do que era fazer política para 

diversos setores da população negra naquele momento. Outro desdobramento consequente 

dessa investigação é o aprofundamento do debate sobre a participação política negra na 

Primeira República através da experiência concreta de personagens históricos. 
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ALEXINA PINTO: REFLEXÃO DA ATUAÇÃO DOCENTE DE UMA 

PROFESSORA SÃO- JOANENSE DO FINAL DO SÉCULO XIX E INÍCIO DO 

SÉCULO XX 

 

Larissa Modesto dos Santos - UFSJ 

Paula Cristina David Guimarães – UFSJ 

 

Este trabalho busca ressaltar que existiram práticas pedagógicas específicas no Brasil, 

muitas vezes desconsideradas dentro das "correntes pedagógicas" atuais, mas que 

influenciaram de forma direta o ensino e a prática de muitos professores atualmente. Mesmo 

com o acúmulo das pesquisas na área, muitas dessas práticas ainda têm pouca visibilidade até 

mesmo dentro da historiografia da educação brasileira, assim como a pouca visibilidade de 

intelectuais que se dedicaram a produção dessas práticas, principalmente quando é a mulher 

quem ocupa esse espaço do intelectual na educação, isso se dá pela falta de fontes históricas 

para a pesquisa ou o desconhecimento delas. No cenário brasileiro, especificamente o de 

Minas Gerais temos o caso da educadora são-joanense Alexina de Magalhães Pinto (1869-

1921). Ao utilizar o folclore em suas práticas educativas, Alexina Pinto pode ser considerada 

como proponente de uma educação inovadora para a educação da infância, valorizando o uso 

da cultura popular nesta formação. Professora da cadeira de desenho e caligrafia da antiga 

Escola Normal de São João del-Rei, Alexina se diferenciava por romper com as tradicionais 

práticas educativas fortemente vigentes do século XIX e início do século XX e por seu 

interesse em movimentos que buscavam a igualdade de direitos entre homens e mulheres. 

Alexina permaneceu pouco tempo como professora na Escola Normal, continuou sua 

docência na cidade do Rio de Janeiro, mas pouco ainda se sabe sobre sua atuação profissional, 

sendo Alexina, figura pouco conhecida dentro do contexto da pesquisa em História da 

Educação. Apresentando o contexto acima é que o presente trabalho se insere, propondo 

refletir sobre a atuação docente dessa educadora mineira. O interesse é o de descrever e 

analisar suas ações voltadas para o cenário educacional, identificando práticas, discursos e 

sujeitos que fizeram parte dela. Para isso, a metodologia adotada parte da pesquisa 
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documental, do levantamento e catalogação de fontes em banco de dados e avança para a 

análise de informações. Tais análises pretendem mobilizar as relações de poder, as produções 

de saber e de verdades produzidas durante a atuação docente de Alexina Pinto (FOUCAULT, 

2009, 1998). A realização da pesquisa se justifica pela relevância da temática abordada: 

práticas educativas de uma intelectual docente; e também pelo ineditismo de algumas fontes 

encontradas sobre a educadora. 

Devido ao abandono da educação que se encontravam as províncias brasileiras, 

algumas medidas foram tomadas em meados do século XIX, como a criação das escolas 

normais para a formação de professores e professoras, atendendo as reivindicações. Essas 

instituições foram criadas para atender a ambos os sexos, mas no decorrer do tempo houve 

uma grande mudança, as escolas estavam recebendo e formando mais mulheres do que 

homens.  

O processo de industrialização e urbanização é considerado como um fator 

responsável por tal mudança, fazendo com que os homens abandonassem as salas de aula em 

busca das oportunidades que se ampliavam no momento, originando a "feminização do 

magistério
65

". Tornando marcante a presença e a atuação da mulher na esfera educacional da 

sociedade brasileira do final do século XIX e início do século XX (LOURO, 2004), 

(GUIMARÃES, 2016), (CAMPOS, GOUVEA e GUIMARÃES, 2014). 

A presença cada vez maior da mulher na sala de aula, é tema de constantes 

pesquisas assim como os estudos sobre as práticas de ensino desenvolvidos no campo da 

educação brasileira, mas o acréscimo de pesquisas dentro da área torna-se significativo por 

possibilitar o conhecimento sobre a história cultural da escolarização. 

Outra área em que o acúmulo de pesquisa está permitindo um avanço 

significativo é no que se refere ao conhecimento das práticas docentes. 

Assim, tanto para o início do século XIX quanto para as primeiras décadas 

do século XX, tem sido possível responder com mais clareza o que os 

sujeitos escolares, sobretudo os professores, fazem com aquilo que lhes são 

prescritos pela legislação e pelos discursos educacionais. Responder a esta 

pergunta é entrar no âmago da cultura escolar e vislumbrar os processos 

cognitivos e formais pelos quais os sujeitos se apropriam dos materiais 

culturais colocados em circulação e com eles praticam (FARIA FILHO, 

2003, p. 93). 

                                                 
65

 O termo feminização do magistério, conforme SÁ e ROSA (2004) é utilizado para apresentar o que ocorreu 

nas escolas, as mulheres ocuparam cada vez mais os espaços da sala de aula, se constituindo como maioria do 

corpo docente em quase todos os países ocidentais. 
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 Este trabalho, ainda em fase inicial, busca evidenciar que existiram práticas 

pedagógicas específicas no Brasil, muitas vezes desconsideradas dentro das "correntes 

pedagógicas" atuais, mas que influenciaram de forma direta o ensino e a prática de muitos 

professores atualmente. Mesmo com o acúmulo das pesquisas na área, muitas dessas 

práticas ainda têm pouca visibilidade até mesmo dentro da historiografia da educação 

brasileira, assim como a pouca visibilidade de intelectuais que se dedicaram a produção 

dessas práticas, principalmente quando é a mulher quem ocupa esse espaço do intelectual 

na educação, isso se dá pela falta de fontes históricas para a pesquisa ou o desconhecimento 

delas. No cenário brasileiro, especificamente o de Minas Gerais temos o caso da educadora 

são-joanense Alexina de Magalhães Pinto (1869-1921). 

 Apresentando o contexto acima é que o presente trabalho se insere, propondo refletir 

a trajetória docente dessa educadora mineira. O interesse é o de verificar em que medida a 

sua trajetória contribuiu para a construção de suas práticas de ensino, consideradas 

inovadoras ao utilizar o folclore como fundamento de atividades direcionadas para a 

educação da infância e na elaboração de livros infantis de cunho educativo (CARNEVALI, 

2009), no final do século XIX e início do século XX. E, mobilizar as relações de poder, as 

produções de saber e de verdades produzidas durante a atuação docente de Alexina Pinto 

(FOUCAULT, 2009, 1998). 

 Alexina Pinto, ocupou a cadeira de desenho e caligrafia da antiga Escola Normal da 

sua cidade natal, São João del-Rei, cargo no qual se inseriu por meio de um concorrido 

concurso, no qual foi aprovada
66

 com êxito. Alexina permaneceu pouco tempo como 

professora na Escola Normal, continuou sua docência na cidade do Rio de Janeiro
67

, mas 

pouco ainda se sabe sobre sua atuação profissional, sendo Alexina, figura pouco conhecida 

dentro do contexto da pesquisa em História da Educação. 

 

 

 

                                                 
66

  A notícia da aprovação de Alexina para ocupar a cadeira de desenho e caligrafia na antiga Escola Normal 

de São João del-Rei foi emitida em notas oficiais por diversos jornais no estado de Minas Gerais no ano de 

1893. 
67

 Na cidade do Rio de Janeiro, Alexina continuou sua trajetória docente, mas pouco ainda se sabe sobre os 

caminhos percorridos por ela nessa segunda fase de sua vida. É possível através do jornais identificar 

informações que Alexina desenvolveu uma grande atuação em movimentos trabalhistas, de igualdade entre 

homens e mulheres e nos movimentos educacionais, onde teve grandes produções da escrita e também 

reconhecimento pelas obras produzidas por ela. 
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Quadro 1: Trabalhos sobre Alexina Pinto. 
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Os dados apresentados no quadro acima foram obtidos por meio de levantamento 

bibliográfico realizado em diversas bases: Scielo, Banco de Teses e Dissertações, bibliotecas, 

etc. Por meio dele, foi possível reunir e compreender a produção existente sobre Alexina. Isso 

se torna importante na medida em que sinaliza lacunas no campo de investigação e 

proporciona novas possibilidades de pesquisa dentro de uma mesma temática. 

Ainda é rasa a produção sobre a professora, sua trajetória e atuação. Mesmo que a 

produção sobre ela tenha se iniciado ainda no ano de 1962, é possível perceber que, até o ano 

de 2017, quinze trabalhos sobre a professora foram produzidos. Ainda é preciso destacar que 

nenhum dos trabalhos identificados se encaixam na categoria “tese”, que se caracteriza por 

um trabalho mais aprofundado e de maior captura de dados. Tal informação demonstra que 

essa educadora sanjoanense é pouco pesquisada. Se voltarmos essa análise para o campo da 

História da educação, percebemos que essas pesquisas praticamente inexistem. 

 A dissertação de Flávia Guia Carnevali (2009), é o trabalho mais completo sobre 

Alexina, no entanto, a própria autora aponta o interesse em pesquisar a trajetória dessa 

educadora, mas pela falta de fontes que Carnevali não conseguiu reunir sobre ela, não foi 

possível a realização de tal objetivo, tornando o objeto de estudo da pesquisa o uso da cultura 

popular nas obras produzidas por Alexina Pinto. 

  Durante a Iniciação Científica fiz um levantamento de fontes sobre Alexina, essas 

fontes foram buscadas em acervos diversos como no Arquivo Público Mineiro
68

 e na 

Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa (Belo Horizonte), na Biblioteca Nacional 
69

(Rio de 

Janeiro) e na biblioteca do Museu Regional e do Instituto Histórico e Geográfico da cidade de 

São João del-Rei. As fontes levantadas tiveram os dados inseridos em um banco de dados que 

                                                 
68

 Durante a Iniciação Científica fiz pesquisas via internet no site do Arquivo Público Mineiro 

http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/ e também pessoalmente, onde passei dois dias de pesquisa e pude 

encontrar o Termo de Posse e Compromisso de Alexina Pinto. 
69

 A busca pelas fontes na Biblioteca Nacional foram realizadas via site https://www.bn.gov.br/ 
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foi construído durante a pesquisa. Tal construção se justifica pelo volume de documentos 

encontrados, sobretudo o de jornais; e tem por interesse contribuir com os processos de 

identificação e análise destes materiais. Como destaca Biccas (2008), a formulação de um 

banco de dados se torna primordial para a lida e análise de um grande quantitativo de 

material. 

 No Arquivo Público Mineiro na cidade de Belo Horizonte, foram encontrados fontes 

que se encaixam dentro do eixo arquivos escolares. Durante a realização do trabalho de 

Iniciação Científica foi localizado apenas o termo de Posse e Compromisso. Ao término do 

trabalho de IC
70

, pude realizar mais algumas idas ao local sendo possível identificar que há 

um rico material a ser pesquisado, encontrei uma série de pastas e caixas contendo livros, 

ofícios, provas entre outros documentos que pertenciam à antiga Escola Normal de São João 

del-Rei. Dentre esses documentos se encontram o Termo de Posse e Compromisso de Alexina 

Pinto (documento este que já havia sido localizado durante o trabalho de Iniciação Científica); 

as atas do concurso prestado por ela para ocupar a cadeira de desenho e caligrafia, 

especificando como sucederam os dias de  provas entre os concorrentes; atas de eventos;  

livros de matrículas;  livros de inspetores de ensino; provas e também livros com as atas dos 

exames prestados pelos alunos para aprovação nas disciplinas, sendo no último, possível 

identificar informações como em que Alexina participava e também presidia bancas de 

exames. 

 Além dos arquivos escolares, os jornais também apresentam-se como um grande 

quantitativo de fontes encontrados durante a pesquisa de IC e se encontram catalogados no 

banco de dados produzido durante o tempo da pesquisa, estes foram localizados no acervo 

digital da Biblioteca Nacional.  

Segundo (CARVALHO, ARAÚJO e GONÇALVES NETO, 2002), o uso da imprensa 

como fonte para a pesquisa se transformou em objeto de referência para a apreensão e 

compreensão do processo histórico-educacional, e no Brasil a pesquisa nesse tipo de fonte 

avançou muito nos anos de 1990.  Nesse trabalho a imprensa é uma importante fonte para a 

compreensão do objeto de estudo, a ampla possibilidades que o impresso nos apresenta é que 

torna possível a descoberta de informações sobre a vida pessoal e profissional de Alexina 

Pinto. São dados como: a aprovação da educadora no concorrido concurso da Escola Normal 

de São João del-Rei, a nota de falecimento do seu marido, as viagens realizadas, bem como a 
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 Sigla utilizada para representar Iniciação Científica. 
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sua atuação nos movimento de defesa dos direitos trabalhistas, com notas sobre os manifestos 

assinados por ela no Rio de Janeiro. Dessa forma, os jornais são importante fontes ao 

revelarem a inserção social de Alexina Pinto, seja como docente, seja como pessoa de 

destaque na sociedade da época. Além disso, tais impressos, possibilitam conhecer o caminho 

percorrido por Alexina Pinto, desde a sua chegada à São João del-Rei, passando pela viagem 

que realizou à Europa, chegando ao concurso que marcou a sua entrada na Escola Normal, 

bem como a sua mudança para o Rio de Janeiro. 

O Banco de dados criado no programa Microsoft EXCEL, está organizado em 14 

chave de inserções
71

 que se faz para facilitar a quantificação das fontes reunidas, bem como 

para identificar as especificidades de cada documento o que favorece o entrecruzamento de 

informações e contribui para análises mais detalhadas e contextualizadas dos dados. Abaixo 

apresento como o banco de dados que possuo está organizado. 

   Quadro 2: Modelo do Banco de Dados criado durante a pesquisa de Iniciação Científica. 

Número Fonte Ano Mês nº ed. Nome Jornal pág Título Autor Dados,autor Palavras-chave Resumo Inédito Local

1 Jornal 1893 Agosto 216Minas Geraes:Orgam Official dos Poderes do Estado(MG9 Revista do Interior-São João del ReiDo Correspondente Concurso-candidatos-Escola NormalNota sobre o concurso que iria acontecer em três dias,apresentando os dois candidatos para a prova escrita do concurso da Escola Normal na cidadeSim Biblioteca Nacional- RJ

2 Jornal 1893 Agosto 228Minas Geraes:Orgam Official dos Poderes do Estado(MG5 Revista do Interior-São João del ReiCorrespondente canditada-profissional-artisticoBreve nota sobre o talento artistico e proffisional que Alexina vem apresentado como candidataSim Biblioteca Nacional- RJ

3 Jornal 1893 Setembro 246Minas Geraes:Orgam Official dos Poderes do Estado(MG5 Revista do Interior-São João del ReiDo Correspondente Candidato-prova-Alexina Nota sobre o concurso,exposição da prova escrita e destaca Alexina pela riqueza de profissionalismo apresentado em seu desenho e eaxlta sua exposição oral fernte ao outro candidato.Apresenta a banca e a classificação do concurso.Sim Biblioteca Nacional- RJ

4 Jornal 1893 Novembro 296Minas Geraes:Orgam Official dos Poderes do Estado(MG2 Noticiario-Actos do Governo do estado Escola Normal-nomeação-professoraNomeação de Alexina para ser professora da cadeira de desnho e caligrafia da Escola Normal de São João del ReiSim Biblioteca Nacional- RJ

5 Jornal 1893 Novembro 305Minas Geraes:Orgam Official dos Poderes do Estado(MG1 Parte Official-Secretaria do Interior - Nomeação-preofessora-Escola NormalNota sobre a nomeação de Alexina como professora da cadeira de desenho e caligrafia da antiga Escola NormalSim Biblioteca Nacional- RJ 

 Obtendo posse desses dados, farei a análise de toda a documentação catalogada, 

debruçando-me sobre as provas e os livros encontrados após a Iniciação Científica que 

fornecem informações sobre a atuação profissional de Alexina Pinto. Portanto, após o 

levantamento que pretendo realizar dos documentos que pertencem a escola em que ela 

trabalhou no Rio de Janeiro, em seguida a inserção das informações desses documentos no 

banco de dados e análise dessas informações para então poder traçar a trajetória profissional 

dessa educadora e intelectual são-joanense compreendendo os discursos de saberes e verdades 

que permeavam esse período. 

É importante ressaltar que este trabalho tem como objetivo a análise de um sujeito 

histórico e das práticas docentes desenvolvidas por esse sujeito, que ocorreram ao final do 

século XIX e início do século XX, visando a reflexão da trajetória desse sujeito a partir do 

                                                 
71

 O banco de dados possui as seguintes chaves de inserção dos documentos localizados: 1) número 

identificador no banco de dados, 2) tipo de fonte, 3) ano de publicação, 4) mês de publicação, 5) número da 

edição (caso seja jornal), 6) nome do jornal, 7) página do documento, 8) título dado pelo autor ao documento, 

9) autor do documento 10) dados sobre o autor do documento, 11) palavras-chave do texto do documento, 12) 

resumo do texto do documento, 13) se é inédito ou não, e 14) local onde está o documento. 
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levantamento de fontes e da análise documental. O presente trabalho se enquadra na 

perspectiva de uma pesquisa qualitativa e de base documental, mais especificamente com o 

uso de fontes históricas primárias. As pesquisas qualitativas são aquelas em que o 

pesquisador tem por objetivo compreender as informações que foram levantadas nas fontes, 

buscando analisá-las de acordo com a pergunta de sua pesquisa. Para isso, o pesquisador se 

constitui como instrumento principal, pois pode analisar as informações de acordo com o que 

se busca interpretar. Já a pesquisa documental se caracteriza por utilizar como instrumento 

metodológico a análise de documentos.  

Esses documentos podem ser de vários gêneros: como diários, correspondências, 

fotografias, mapas, registros escolares e outros. A pesquisa de caráter documental visa 

levantar materiais que ainda não receberam um tratamento analítico, interpretando suas 

informações em sintonia com o tema e/ou pergunta da pesquisa. De acordo com André 

Cellard (2008), várias dimensões de avaliação podem ser aplicadas na análise de um 

documento, tais como: o contexto, o autor ou os autores, a autenticidade e a confiabilidade do 

texto, a natureza do texto, os conceitos-chave e a lógica interna do texto. Para o autor, essas 

dimensões possibilitam uma interpretação coerente sobre as informações, pois levam em 

consideração: quando o documento foi elaborado, o contexto histórico e social, a inserção 

contextual do autor do documento, a quem esse documento estava destinado, a identidade do 

autor, o interesse e motivos da escrita, a qualidade da informação transmitida por ele e a 

procedência desse documento. Pires (2008), ressalta que a pesquisa qualitativa em 

documentos possibilita a compreensão de contextos específicos, como, por exemplo, o 

contexto de atuação de um determinado sujeito. 

 Por fim, utilizando o conceito de redes de sociabilidade (SIRINELLI, 2003), é 

possível através das análises documentais conhecer os grupos de relações por quais Alexina 

circulou, fazendo os estudos desse grupos problematizando os lugares por onde passaram, 

estudaram, trabalharam e conviveram para então através desse estudo ter condições de inserir 

Alexina Pinto na qualidade de intelectual no campo da educação. 

Contudo, é importante salientar que esse trabalho se encontra em fase inicial e que até 

o momento foram feitas leituras de imersão no campo da pesquisa e de compreensão do 

período do sujeito estudado, portanto não há como expor aqui a considerações finais sobre o 

trabalho ou considerações parciais, já que até então não foram feitas as análises dos 

documentos. 



X COPEHE 
Minas no Passado e no Presente: Percursos da História da Educação  

 

175 

 

 

Fontes Documentais 

MINAS GERAIS (Estado). Arquivo Público Mineiro. Fundo Secretaria do Interior. 

Instrução Pública. 4.2 Escola Normal. Pastas SI-1053 a SI-2063.  

MINAS GERAIS (Estado). Arquivo Público Mineiro. Fundo Secretaria do Interior. 

Instrução Pública. 4.2 Escola Normal. Caixas 12 a 18.  

Referências 

BICCAS, Maurilane de Souza. O Impresso como Estratégia de Formação: revista de 

Minas Gerais (1925-1940). Belo Horizonte, Argumenton, 2008. 

CAMPOS, R. H. F.; GOUVEA, M. C. S.; GUIMARÃES, P. C. D. A recepção da obra de 

Binet e dos testes psicométricos no Brasil: contrafaces de uma história. In: Rev. Bras. 

Hist. Educ., Maringá-PR, v. 14, n. 2, pp. 215-242, maio/ago.,2014.  

CARNEVALI, Flávia Guia. “A Mineira Ruidosa”:cultura popular e brasilidade na obra 

de Alexina de Magalhães Pinto(1870-1921). Dissertação de Mestrado -USP.São 

Paulo,2009. 

CARVALHO, Carlos Henrique de; ARAÚJO, José Carlos Souza; GONÇALVES NETO, 

Wenceslau. Discutindo a História da Educação: a imprensa enquanto objeto de análise 

histórica (Uberlândia-MG, 1930/1950). In: ARAÚJO, José Carlos Souza.  

CELLARD, André. Análise documental. In: POUPART, Jean et all (Orgs). A pesquisa 

qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos. Petrópolis- RJ: Vozes, 2008.p. 

295-316. 

FARIA FILHO, Luciano Mendes de. O processo de escolarização em Minas Gerais: 

questões teórico-metodológicas e perspectivas de pesquisa. In: VEIGA, Cynthia Greive e 

FONSECA, Thais Nívea de Lima e (orgs). História e historiografia da educação no 

Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. p. 77 – 97. 

FOUCAULT, Michel. A Arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2009. 

___________Nietzsche, a genealogia e a história. In: Microfísica do Poder. Rio de Janeiro, 

Graal,p. 15-37,1998. 

GATTI JUNIOR, Décio. Novos temas em história da educação brasileira: instituições 

escolares e educação na imprensa. Campinas, SP: Autores Associados, 2002. 

GUIMARÃES, Paula Cristina David. Maria Lacerda de Moura e o “estudo científico da 

criança patrícia” em Minas Gerais (1908-1925). Tese (Doutorado em Educação). 

Universidade Federal de Minas Gerais: Faculdade de Educação. Belo Horizonte, 2016. 

LOURO, Guacira Lopes. Mulheres na sala de aula. In: DEL PRIORE, Mary (Org.). História 

das mulheres no Brasil. 7. ed. São Paulo: Contexto, 2004. p. 443-481. 

LUCKESI, Carlos. Tendências pedagógicas na prática escolar. São Paulo: Cortez Editora, 

1991. 

PIRES, Álvaro. Amostragem e pesquisa qualitativa: ensaio teórico e metodológico.In: 

POUPART, Jean et all. (Orgs.) A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e 

metodológicos. Petrópolis- RJ: Vozes, 2008. 



X COPEHE 
Minas no Passado e no Presente: Percursos da História da Educação  

 

176 

 

SÁ, Carolina Mafra de; ROSA, Walquíria Miranda. A história da feminização do magistério 

no Brasil: uma revisão bibliográfica. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA 

EDUCAÇÃO, 3, 2004, Curitiba. Anais do III Congresso Brasileiro de História da 

Educação. Vitória: Sociedade Brasileira de História da Educação, 2004. p. 1-8. 

SIRINELLI, Jean François. Os intelectuais. In: Remond, R. (Org.). Por uma história 

política. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2003, p. 231-269. 

 

HISTÓRIA DA ESCOLA AGRÍCOLA DE LAVRAS: O PROTESTANTISMO E A 

EDUCAÇÃO DO TRABALHADOR DO CAMPO (1908 -1938) 

                         

Marcela Pereira Freitas Lemos - CEFET-MG 

                         Irlen Antônio Gonçalves -  CEFET-MG 

 

Resumo:Este artigo tem como propósito discutir a História da Escola Agrícola de 

Lavras, fundada em 1908 pelo missionário Samuel Rhea Gammon. O artigo tem como 

objetivo: elucidar a discussão sobre o projeto educacional trazido pelos presbiterianos para o 

Brasil, particularmente para Lavras, Sul de Minas Gerais; compreender como se deu a 

implantação da Escola Agrícola de Lavras, a partir das iniciativas dos missionários norte-

americanos. A Escola Agrícola de Lavras, objeto da nossa discussão, tinha como pretensão, 

evangelizar via escola, qualificar os sujeitos do campo para o exercício das suas profissões e 

viabilizar a formação da sociedade local. Apreciamos na realização do artigo a relevância da 

História das Instituições Escolares, onde, Justino Magalhães (2014), cita que a história de uma 

Instituição“[...] inicia-se pela reinterpretação dos historiais anteriores, das memórias e do 

arquivo, como fundamento de uma identidade histórica” (MAGALHÃES, 2014, p.147). 

Logo, para produzir este artigo buscamos as fontes no Instituto Pró-Memória Gammon, no 

Museu Bi Moreira e na Biblioteca da UFLA, todos localizados na cidade de Lavras.            

Palavras-chave: Escola Agrícola de Lavras, Ensino Profissional, História das 

Instituições Escolares. 

 

Introdução  

A proposição da pesquisa situa-se no campo da História da Educação Profissional, que 

é um subcampo da História da Educação, e tem como objetivo produzir a história da trajetória 

de uma Instituição de origem norte-americana, criada pela East Brazil Mission (agência 

missionária da Presbyterian Church In the United States), denominada Escola Agrícola de 

Lavras, da qual se originou a Universidade Federal de Lavras (UFLA). 
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O interesse da referida missão pela educação agrícola no Brasil, iniciou-se no ano de 

1889 com a vinda do missionário americano Samuel Rhea Gammon
72

. Ele veio enviado pela 

missão Presbiterian Church of United States no Sul (PCUS) para compor o quadro de 

missionários do Colégio Internacional, fundado em 1869 na cidade de Campinas pelos 

missionários americanos George Morton
73

 e Edward Lane
74

. 

No ano 1892 uma epidemia de febre amarela causou a morte de vários missionários na 

região de Campinas, motivando o encerramento das missões e o fechamento do Colégio 

Internacional. Os missionários americanos deixaram a cidade de Campinas e viajaram para a 

região Sul de Minas Gerais até chegarem nas proximidades da cidade de Lavras. O local logo 

chamou a atenção dos missionários por causa do clima favorável, da terra boa e da existência 

da linha férrea nas proximidades da região. Assim, em 1893 o Colégio Internacional foi 

instalado na cidade de Lavras iniciando suas atividades com o nome de Instituto Evangélico, 

sob a direção do missionário Samuel Rhea Gammon.  

 Ao visitar as pequenas propriedades em torno da cidade de Lavras, Samuel Gammon 

observava que as famílias tinham dificuldades com o cultivo da terra e com a criação de gado. 

As técnicas de cultivo da terra e a criação de gado que eram operacionalizadas pelas famílias 

eram consideradas arcaicas pelo missionário, levando-o a entender que seria importante que 

aquelas famílias, principalmente as gerações mais novas, tivessem acesso às técnicas 

modernas para o manuseio da terra. A ideia de Samuel Gammon era criar uma escola agrícola 

que possibilitasse a formação de agentes que pudessem atuar no progresso da nação brasileira. 

 Assim, em 1908 é fundada a Escola Agrícola de Lavras que inicia suas atividades de 

forma modesta, oferecendo um curso teórico‐prático elementar, um curso de quatro anos 

                                                 
72

 O missionário Samuel Rhea Gammon (1865-1928), mais conhecido como Samuel Gammon, nasceu na cidade 

de Bristol no Estado da Virgínia, nos EUA. Formou em Teologia no Union Theological Seminary em Hampden-

Sidney, na Virgínia. Em 1902 Samuel Gammon recebeu o título de Doutor Honoris Causa em Teologia do King 

College, anos depois recebeu da mesma instituição o título de Doutor Honoris Causa em Direito (ROSSI, 2010, 

p.52).  

73
 George Nash Morton (1841-1925) nasceu no Condado de Marshall no Mississipi. Ele estudou no Colégio 

Hampden-Sydney, recebeu o título de bacharel e mestre em artes. Posteriormente, alistou-se no exército 

confederado. Depois da Guerra Civil ele estudou no Union Telogical Seminary de Richmond na Virgínia, onde 

no ano de 1868 formou-se em teologia (BEZERRA, 2016, p.24 ; MATOS, 2004, p.171). 
74

 Edward Lane (1835-1892), nasceu em Dublin na Irlanda. Ele era de origem humilde, acabou ficando órfão 

ainda criança e durante algum tempo morou com a família de um operário. Tempos depois, Edward Lane foi 

entregue aos cuidados de uma senhora que o levou para Liverpool e depois para Nova York. Edward Lane 

decidiu que seria seminarista, então, procurou o Dr. Robert Lewis Dabney, que era teólogo e professor do 

Seminário Union, em Hampden-Sydney. Dr. Dabney acolheu Lane em sua casa por um período de três anos.  

Lane concluiu os estudos e seguiu rumo ao Brasil (MATOS, 2004, p.176-180). 
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paralelo ao ginásio. No ano de 1912, a Escola Agrícola de Lavras sofre modificações para 

atender ao Decreto Federal nº 8.319 de 20 de outubro de 1910, que regulamentava o Ensino 

Agronômico. Sendo assim, a escola passou a ser uma escola profissional de ensino médio. O 

reconhecimento da Escola Agrícola de Lavras somente ocorreu no ano de 1917 por meio da 

Lei nº 609 de 10 de setembro de 1917, sancionada pelo Governo de Minas Gerais. Em 1936 a 

Escola Agrícola foi oficializada pelo Governo Federal e, em 1938, a escola que foi fundada de 

forma modesta para oferecer uma formação científica e cultural para os filhos dos agricultores 

da região, passou a ser a Escola Superior de Agronomia de Lavras - ESAL. 

A missão presbiteriana no Brasil 

O interesse da missão presbiteriana pelo Brasil, no final do século XIX e início do XX, 

refletiu no empenho das igrejas oriundas dos Estados Unidos da América, investindo em 

recursos para o envio de missionários para vários locais do Brasil. A Igreja Presbiteriana dos 

EUA, a PCUSA (Presbiterian Church of United States of America), denominada de Igreja do 

Norte, formou a sua Junta de Missões Estrangeiras no ano de 1837 com sede em Nova York. 

No ano de 1859 a Junta das Missões Estrangeiras enviou para o Brasil o Rev. Ashbel Green 

Simonton
75

, ele foi o precursor da missão presbiteriana no Brasil (MATOS, 2004, p.13). 

Há que se destacar que poucos anos após a chegada de Simonton ao Brasil, iniciou nos 

Estados Unidos da América a Guerra da Secessão. Logo, houve um desmembramento das 

igrejas motivado por discordâncias. Diante disso, foi criada a Igreja Presbiteriana dos Estados 

Unidos, a PCUS (Presbiterian Church of United States), denominada Igreja do Sul. Assim que 

a Igreja do Sul foi criada, a mesma fundou uma agência missionária com o propósito de 

financiar as missões no exterior. A Instituição criada pela Igreja do Sul recebeu o nome de 

Comitê de Missões Estrangeiras, com sede em Nashville, no Estado do Tennessee. O autor 

Almiro Schulz (2003), reitera que: 

As duas missões, a de Nova York, do norte, e a de Nashville, do sul, são 

fruto da conjuntura pela qual passaram os Estados Unidos, principalmente no 

séc. 19; portanto, fruto da realidade socioeconômica, política e religiosa. 

Sem entrar em detalhes, apenas como referência, a Igreja do Sul estava 

                                                 
75

 Ashbel Green Simonton (1833-1867), nasceu em West Hanover, Condado de Dauphin no Estado da 

Pensilvânia, EUA. Ashbel Simonton formou-se em 1847 na Academia de Harrisburg, depois ingressou no 

Colégio de Nova Jersey. No ano de 1855, Simonton ingressou no Seminário de Princeton, em Nova Jersey. No 

ano de 1858 ele candidatou-se na Junta de Missões e declarou que tinha preferência para atuar como missionário 

no Brasil. Assim, no ano de 1859, aos 26 anos de idade ele desembarcou no Brasil e iniciou o trabalho 

evangelístico (MATOS, 2004, p. 23-24-25 e 26).      
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inserida num sistema de produção da monocultura que usava mão de 

obra escrava, enquanto a Igreja do Norte estava inserida num contexto 

de expansão da indústria, do comércio e uso da pequena agricultura, 

necessitando para isso de mão de obra livre (SCHULZ, 2003, p. 38 e 39 - 

grifo nosso). 

 

As duas denominações que foram criadas, a Igreja do Norte e a Igreja do Sul, 

mantiveram a tradição calvinista. Os missionários da Igreja do Norte se empenharam na 

construção de templos e os missionários da Igreja do Sul tinham como propósito propagar o 

evangelho, sobretudo através de escolas. Logo, a Igreja do Sul tinha  “[...] uma estratégia de 

propaganda protestante indireta pela educação, com a finalidade de produzir uma civilização 

cristã protestante via fundação de escolas [...]”  (SCHULZ, 2003, p. 39).   

  Poucos anos após a chegada do Rev. Ashbel Green Simonton, a Igreja do Sul enviou 

os  primeiros missionários para o Brasil. A missão no Brasil foi a segunda missão que a Igreja 

do Sul estabeleceu em terras estrangeiras. A primeira missão da Igreja do Sul ocorreu em 

1867 na China. No ano de 1866, o teólogo Robert Lewis Dabney,  sugeriu à Igreja do Sul que 

o Brasil recebesse missionários para que fosse feito um trabalho promissor. Em seguida foram 

escolhidos dois  missionários para a missão no Brasil (BEZERRA, 2016, p. 23 ; GAMON, 

2003, p. 35).    

As missões da Igreja do Sul iniciaram no ano de 1869, quando George Nash Morton e 

Edward Lane chegaram em solo brasileiro e se instalaram na cidade de Campinas, na 

Província de São Paulo. Os missionários escolheram a cidade de Campinas em função da boa 

estrutura que a cidade possuía e pela proximidade de duas colônias de norte-americanos: Vila 

Americana (Atual cidade de Americana) e Vila de Santa Bárbara (Atual cidade de Santa 

Bárbara do Oeste). Essas duas colônias foram organizadas em decorrência das imigrações de 

confederados após a Guerra de Secessão (MATOS, 2004, p.14; INSTITUTO GAMMON, 

1934, p.5).       

 Os  presbiterianos e  a missão educacional para o Brasil  

No primeiro ano em Campinas os missionários norte-americanos George Morton e 

Edward Lane criaram uma escola dominical e deram início a uma escola noturna para adultos. 

Assim, “a  ideia era ganhar conversos através da educação. Logo, os missionários conceberam 

um projeto mais ambicioso: um educandário de alto nível, que ficou conhecido como Colégio 

Internacional ou Instituto de Campinas” (MATOS, 2004, p.172). Destarte, Meira (2009) 

corrobora afirmando que o Colégio  foi 
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[...] a primeira escola de confissão protestante a se instalar no Brasil. [...] O 

Colégio Internacional foi a primeira escola de ensino secundário, pois as 

escolas paroquiais de primeiras letras, cuja finalidade era a alfabetização 

para ampliar as possibilidades de leitura e interpretação do texto bíblico, já 

existiam ao lado das igrejas desde a sua fundação (MEIRA, 2009, p. 43).   

 

Conforme descrevem Matos (2004, p.178) e Clara Gammon (2003, p.35),  no ano de 

1871 o Rev. Edward Lane foi para os EUA buscar aprovação e solicitar verba para dar 

sequência ao projeto educacional. Em seguida, no ano de 1871, o terreno para a construção do 

colégio foi adquirido e, em 1873, as construções iniciaram. Durante o período de construção 

do colégio outros missionários da Igreja do Sul foram para Campinas com o propósito de 

colaborar com a obra educacional. O colégio era dirigido pelo Rev. George Morton, que além 

de estar na direção do colégio, nele lecionava e, ainda, dedicava ao trabalho da evangelização. 

Com relação ao desempenho do colégio, Clara Gammon (2003) destaca que: 

O  colégio não só floresceu como adquiriu larga fama, com uma matrícula de 

cento e cinquenta alunos, o máximo que ele comportava. Entre o seu corpo 

discente havia alguns rapazes que mais tarde desempenhariam alta função na 

política e nas letras do Brasil. Isso não se conseguiu sem árduas lutas, pois 

os jovens pioneiros tinham de vencer as dificuldades da língua, dos 

costumes, e, principalmente, do meio religioso inteiramente adverso, sem 

falar no desamparo financeiro em que se viam (GAMMON, 2003, p.36).     

 

Mas, conforme observa Meira (2009, p.44), no ano de 1879 o colégio passou por 

algumas intempéries, principalmente de importância administrativa e econômica. 

Consequentemente a situação adversa acabou ocasionando o afastamento de George Morton. 

Posterior a essa data, Edward Lane e John Watkins Dabney
76

 assumiram a administração e a 

direção do Colégio Internacional.  

Em 1889, a Igreja do Sul designou o missionário Samuel Rhea Gammon para atuar 

nas missões do Brasil. No dia 23 de novembro de 1889 ele embarcou no navio “Advance” 

rumo ao Brasil. Gammon chegou ao Rio de Janeiro no dia 24 de dezembro e a Campinas no 

dia 27, acompanhado de outros missionários e de  Carlota Kemper
77

, que voltava de suas 

                                                 
76

 John Watkins Dabney (1850-1890) nasceu no Estado da Virgínia, nos EUA. No ano de 1874, John Dabney 

formou-se no Hampden-Sydney College. Ele foi designado missionário  pelo Comitê Executivo da Igreja do Sul 

em julho de 1874 e logo viajou para o Brasil no mês de agosto do mesmo ano. Durante dois anos John Dabney 

lecionou no Colégio Internacional de Campinas. Posteriormente, após a saída de George Morton, ele assumiu a 

direção do colégio (MATOS, 2004, p.201).   
77

 Carlota Kemper (1837-1927), nasceu em Warrenton no Estado da Virgínia. Ela chegou no Brasil aos 45 anos 

de idade, e veio para trabalhar como professora no Colégio Internacional em Campinas, e para cuidar do 
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férias (MATOS, 2004, p.238 e 239). Assim que Gammon chegou em Campinas, no ano de 

1889, coube a ele a direção do Colégio Internacional.  

Em janeiro de 1890, Gammon assumiu a diretoria do Colégio Internacional e ficou 

responsável provisoriamente pela direção da missão. Após a abertura do ano letivo em 27 de 

janeiro, aproximadamente três semanas depois surgiram comentários de que havia uma 

doença circulando na cidade. Alguns dias depois o Colégio Internacional encerrou as aulas, 

“[...] estando a cidade em pleno estado de epidemia da terrivel febre amarella” (INSTITUTO 

GAMMON - HISTÓRICO, 1933, p.7). E assim, ano após ano a doença foi se alastrando e 

causando a morte de muitos missionários. Em função da epidemia que tomava conta da 

cidade de Campinas, muitos alunos e professores acabaram mudando para outras cidades. 

Desta forma, ficou evidente “[...] que a vida do Collegio exigia a sua mudança para um clima 

mais favoravel, onde não se conhecia a doença fatal” (INSTITUTO GAMMON - 

HISTÓRICO, 1933, p.7).  

Segundo Matos (2004, p.240), com a intenção de fazer a mudança do Colégio 

Internacional para outra cidade, Samuel Gammon e dois missionários viajaram para a região 

do Triângulo Mineiro. Entretanto, os missionários retornaram para Campinas e decidiram que 

a região visitada por eles não era oportuna para a transferência do colégio. O autor relata que 

o Dr. Lane recomendou a Gammon que seria interessante escolher uma cidade na região Sul 

de Minas Gerais. Logo, “Gammon seguiu, pois, para aquela região, em companhia do Rev. 

George W. Chamberlain, concluindo que a velha cidade de Lavras do Funil, na Serra da 

Mantiqueira, parecia atender a todas as exigências” (MATOS, 2004, p.240).      

  No mês de setembro de 1892, Gammon viajou para os Estados Unidos da América 

para tratar junto a Missão sobre a mudança do Colégio Internacional de Campinas para a 

cidade de Lavras. Enquanto Samuel Gammon estava fora do Brasil resolvendo as questões 

burocráticas, ocorreu a mudança para Lavras. Na caravana rumo a Lavras  estavam cinco 

missionários e  mais quatro alunos. Eles fizeram a viagem de Campinas até São Paulo, de São 

Paulo até Barra do Piraí, depois até a cidade de São João Del Rei até chegarem em Ribeirão 

Vermelho. Do trajeto de Ribeirão Vermelho até Lavras a viagem foi feita a cavalo 

                                                                                                                                                         
departamento de meninas deste colégio. Foi muito atuante nas funções que desempenhou como  Professora, 

diretora, tesoureira e  autora de manuais. Em 1908, mesmo ano de fundação da Escola Agrícola de Lavras, em 

homenagem pela dedicação dada a Instituição, a missão deu o seu nome à escola de moças, Colégio Carlota 

Kemper (ARANTES, 2016, p.75).   
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(BEZERRA, 2016, p.39; MATOS, 2004, p. 240; INSTITUTO GAMMON - HISTÓRICO, 

1933, p.8).  

Segundo o prospecto do Instituto Gammon (1933), quando a comitiva chegou em 

Lavras eles foram acomodados numa chácara que possuía duas casas. Sendo uma casa de 

residência e outra casa que possuía duas salas. Ali, deu início as aulas do Colégio. É 

importante descrever que o nome do Colégio Internacional não foi continuado em Lavras. 

Durante alguns anos o Colégio foi chamado de “a escola de meninas”. Entretanto, mesmo 

sendo denominada escola de meninas a escola recebia meninas e meninos. Assim, “ no dia 1 

de Fevereiro de 1893, havendo chegado de Campinas as instalações escolares, foram abertas 

as aulas” (INSTITUTO GAMMON- HISTÓRICO, 1933, p.8).    

O trabalho educacional realizado pelos missionários prosperava. Em virtude disso no 

dia 02 de fevereiro de 1904, foi inaugurado o Ginásio, criado especificamente para atender 

meninos. O Ginásio funcionava do mesmo modo do colégio de meninas, sendo internato e 

externato.  A inauguração levou um “[...] grande número de pessoas de todas as classes 

sociais [que] veio à Chácara expressar ao Dr. Gammon sua satisfação pelo acontecimento e 

lhe oferecer sua solidariedade” (GAMMON, 2003, p.101).  

No ano de 1906 o colégio criado para atender os meninos  foi nomeado de Instituto 

Evangélico. Neste mesmo ano, o Ginásio do Instituto Evangélico foi equiparado ao Ginásio 

Nacional (antigo Colégio Pedro II). Dois anos depois, em 1908, o colégio de meninas passou 

a ser chamado de “Collegio Carlota Kemper”, o nome dado em homenagem a missionária que 

dedicou muitos anos de sua vida a obra educacional  (MEIRA, 2009, p.82 ; INSTITUTO 

GAMMON- HISTÓRICO, 1933, p.11).     

O propósito de uma escola agrícola para Lavras  

Rossi (2010, p.69) afirma que Samuel Gammon, firme no propósito de dar início aos 

trabalhos de criação de uma escola agrícola, solicitou a vinda de um agrônomo dos Estados 

Unidos da América para o Brasil. No ano de 1907, o agrônomo recém-formado, Benjamin 

Harris Hunnicutt veio para o Brasil com a responsabilidade de organizar e dirigir a Escola 

Agrícola de Lavras. Em entrevista dada ao Jornal O Agrário, no de 1958, Benjamin Hunnicutt 

contou sobre uma carta escrita por Gammon a Augusto Shaw na qual ele descreveu com 

detalhes como aconteceu a solicitação de sua vinda: 

[...] no começo deste século o Dr. Samuel Rhea Gammon dirigia o Instituto 

Evangélico de Lavras e viajava a cavalo por toda parte, nos seus trabalhos de 
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evangelização. Ele visitava um sem número de fazendas de amigos. Nessas 

visitas, o que lhe impressionava mais eram os problemas, tanto de 

agricultura como de criação de gado. Percebeu, então, que deveria aos filhos 

desses agricultores uma oportunidade de estudar Agricultura. Esperava, 

naquela ocasião o Professor Augusto Shaw, que deveria vir dos Estados 

unidos para cooperar com ele como professor do Instituto. Imediatamente 

escreveu ao professor Shaw: "Arranja-me um moco para ensinar Agricultura, 

pois quero fundar uma Escola Agrícola ". O Professor Shaw, por sua vez, 

escreveu ao Studants Volunter Moviment, procurando saber se não havia ali 

um agrônomo que quisesse vir ao Brasil, cooperar com o Dr. Gammon no 

seu ideal de fundar a Escola. Ai e que entro na questão. Eu tinha me 

oferecido para fazer um trabalho em qualquer parte do mundo, dano 

preferência a Índia. Quando recebi a carta do Prof. Shaw, respondi 

afirmativamente. Dali algumas semanas recebi a carta do Dr. Gammon, 

convidando-me para colaborar com ele. Era a origem; era o marco inicial da 

história da Escola de Agronomia de Lavras (BENJAMIN HARRIS 

HUNNICUTT. Entrevista O Agrário anno XII, N˚52, set. 1958 apud ROSSI, 

2010, p.69). 

 

Segundo Bezerra (2016, p.66), Benjamin Hunnicut aos 21 anos de idade, embarcou em 

Atlanta, Estado norte-americano da Geórgia, no dia 17 de novembro de 1907. Ele chegou em 

Nova York e alguns dias depois embarcou rumo ao Brasil, chegando no Rio de Janeiro na 

semana do natal. Da cidade do Rio de Janeiro, Benjamim Hunnicut viajou até Lavras.  

Já ano de 1908, o Reitor do Instituto Evangélico, Samuel Gammon, juntamente com o 

agrônomo Benjamin Hunnicutt, apresentaram para o público de Lavras um curso prático de 

agricultura. Este curso seria ofertado pela já instalada Escola Agrícola de Lavras. Assim, 

Samuel Gammon anunciava a oferta do curso da Escola Agrícola no prospecto do Instituto 

Evangélico: 

 [...] O Brazil é essencialmente um paiz agricola, e Minas, sobretudo, tem 

sua principal fonte de riqueza no seu sólo fertilissimo. Os interesses da 

umerosissima classe de lavradores exigem que seja feito aqui o que se vae 

fazendo em outros paizes adeantados. Está chegando o tempo em que 

desejamos, por meio de nossa Escola Agricola, concorrer modestamente para 

o desenvolvimento desta sciencia e o progresso desta arte de agricultura. 

Quando falamos de “Agriculturaˮ, empregamos o termo em sentido lato, 

abrangendo todas as ramificações da vida do fazendeiro. O curso, portanto, 

que ensina a sciencia e a arte de agricultura deverá abranger, não sómente o 

que disser respeito á plantação, cultivo e colheita dos fructos da terra, mas 

tambem os principios que têm de ser observados na criação de todas as 

especies de gado e na depuração da raça dellas, e bem assim o essencial da 

industria de lacticinios e da horticultura. [...] Mas, começando 

modestamente, procuraremos melhorar o trabalho de anno em anno, até que 

seja realizado completamente o nosso ideal (PROSPECTO DO INSTITUTO 

EVANGÉLICO, 1908, p. 8-9).    
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 O objetivo do missionário era ofertar um curso que envolveria todas as atividades que 

fariam parte do dia a dia da vida do fazendeiro. Assim, os alunos aprenderiam o conteúdo 

sobre plantação, colheita e cultivo dos frutos. Aprenderiam também os conhecimentos básicos 

sobre criação de todas as espécies de gado e conhecimentos essenciais sobre a indústria de 

laticínios e da horticultura. 

Do ensino primário elementar ao ensino médio teórico prático  

Em 1908 foi apresentado o Curso Agrícola. O mesmo, foi divulgado no mesmo ano no 

prospecto do Instituto Evangélico que dizia: 

Os annos do Curso Agricola correspondem aos anos do Curso Gymnasial. O 

alumno, porêm, que tiver idade sufficiente, mas que não estiver preparado 

para o estudo das outras materias do primeiro anno, podera desde o principio 

tomar parte dos trabalhos practicos (PROSPECTO DO INSTITUTO 

EVANGÉLICO, 1908, p. 9).    

 

Diante do exposto, Bezerra (2016, p.69) alega que a Escola Agrícola iniciou o Curso 

Agrícola de forma provisória. Eram utilizadas as mesmas instalações do prédio onde 

aconteciam as aulas do curso Ginásio. Faltavam recursos, a Escola Agrícola não tinha livros, 

sendo assim, os alunos copiavam o conteúdo das matérias que eram ditadas pelos professores. 

Mas, apesar de todas as dificuldades enfrentadas no início de sua fundação, a Escola Agrícola 

formou sua primeira turma em 1911. Os alunos que formaram nessa primeira turma eram os 

mesmos alunos que frequentavam o ginásio.  

Bezerra (2016) relata que em 1912 Samuel Gammon fez uma retrospectiva dos quatro 

primeiros anos de funcionamento da Escola Agrícola, objetivando reestruturar o curso. O 

mesmo ficaria nos moldes das Escolas Theorico-Practicas. A finalidade da reestruturação era 

“proporcionar aos alunos um preparo que os [habilitasse] tanto para trabalhos téchnicos como 

para a vida pratica de agricultorˮ (PROSPECTO DO INSTITUTO EVANGÉLICO, 1913, p. 

18). A reestruturação do curso visava também atender as exigências do Decreto n° 8319 de 20 

de outubro de 1910 assinado pelo Presidente do Brasil Nilo Peçanha que determinava: 

                          CAPITULO II  

DO ENSINO AGRICOLA   

Art. 2º O ensino agricola terá as seguintes divisões:  

1º Ensino superior.  

2º Ensino médio ou theorico-pratico.  

3º Ensino pratico.  

4º Aprendizados agricolas.  

5º Ensino primario agricolas.  
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6º Escolas especiaes de agricultura.  

7º Escolas domesticas agricolas.  

8º Cursos ambulantes.  

9º Cursos connexos com o ensino agricola.  

10. Consultas agricolas.  

11. Conferencias agricolas (CÂMARA  LEGISLATIVA). 
 

As alterações no programa de ensino ocorreram no ano de 1912. Assim, o curso que 

era de nível de ensino primário elementar foi modificado para o ensino de nível médio. A 

partir dessa modificação, o curso que antes tinha uma duração de quatro anos, passou a ter 

uma duração de três anos. Em consequência dessa mudança houve acréscimo na carga horária 

das atividades práticas e dos estudos teóricos. Determinou-se que para o aluno ser admitido 

pela escola o mesmo deveria ter cursado os primeiros quatro anos do curso ginásio e prestar o 

exame de admissão. Outra exigência era a questão da idade, só poderiam ingressar no curso 

os alunos acima de 16 anos de idade. Entretanto, os menores de 16 anos só seriam aceitos “em 

caso excepcional a critério das autoridades da escola” (PROSPECTO DO INSTITUTO 

EVANGÉLICO, 1918, p. 12). É válido ressaltar que muitas dessas modificações ocorreram 

em função do reconhecimento dado pelo Governo de Minas Gerais por meio da Lei n° 690
78

 

de 10 de setembro de 1917, conforme abaixo descrito:  

 [...] concedeu a Escola Agricola de Lavras as regalias de equiparação, 

admittindo a registro, na Secretaria do Interior em Bello Horizonte, diplomas 

dados aos alumnos formados por este estabelecimento, estamos promptos a 

envidar novos e maiores esforços pelo desenvolvimento desta escola 

technica, cujo exito significará beneficos feitos á mais importante das fontes 

da riqueza e felicidade nacional (PROSPECTO DO INSTITUTO 

EVANGÉLICO, 1918, p. 11).                         

 

Nessa perspectiva, visando oferecer um curso mais amplo e consistente, em 1919 foi 

ofertado um novo curso. Para ingressar no novo curso a Escola Agrícola exigia do candidato 

os primeiros quatro anos do curso ginasial. Além do curso ginasial, era exigido que o 

candidato realizasse exames de algumas disciplinas. A exigência determinada pela Escola 

Agrícola era de aceitar atestados de exames finais das disciplinas  “[...] somente dos 

estabelecimentos que fazem parte da Federação Universitaria Evangelica (O Granbery, 

                                                 
78

 A Lei n° 690 de 10 de setembro de 1917 “autoriza o registro, nas repartições competentes, dos títulos 

conferidos pela escola agrícola de lavras e pela escola de odontologia e farmácia de belo horizonte e dispõe 

sobre o provimento de professores primários, equiparação de escola normal e caixas escolares. (ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA). 
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Mackenzie College, o Collegio Baptista, etc) (PROSPECTO DO INSTITUTO 

EVANGÉLICO, 1919, p. 14).  

Esse curso de quatro anos prosseguiu até o ano de 1934. Quanto a certificação dos 

alunos, Rossi (2010, p.155) expõe que até o ano de 1930 a Escola Agrícola diplomou os 

alunos com o título de Agrônomo. A partir de 1934 outros títulos foram atribuídos, como 

Agrônomo e Engenheiro Agrônomo. 

Considerações finais 

Por fim, constatamos que a Escola Agrícola de Lavras traduzia a ideia dos seus 

idealizadores, sendo coerente com os objetivos que estavam por detrás daquilo que ensejou a 

missão presbiteriana Americana. Oferecer um curso concatenado com os ideais de 

modernidade e progresso, sem deixar de atender aos propósitos da missão Presbiteriana, veio 

ao encontro daquilo que diz respeito aos interesses do Estado republicano, além dos [...] 

“interesses da vertente religiosa que a mantem, motivada por suas doutrinas e crenças” 

(MEIRA, 2009, p.135). 
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ADENTRANDO A VARIEDADE DISCURSIVA DAS PUBLICAÇÕES DA 

REVISTA “VIDA DOMÉSTICA” NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX
79

 

Alice Lopes Spindula – SEE-MG 

Raphael Ribeiro Machado – UFOP 

 

Resumo: O período do pós-guerra e do processo de industrialização do Brasil causam 

mudanças significativas na sociedade brasileira, e, neste estudo, analisamos a mudança da 

posição da mulher nessa sociedade em efervescência, que vai para além dos serviços 

domésticos e da maternidade. A imprensa é parte desse desenrolar e beneficiada pelos 

investimentos na produção interna, passa a desenvolver um papel importante de (in)formação 

dessa nova sociedade que está se configurando, trazendo informações em seu corpus sobre o 

modo de vida e aspirações das personagens que moldam essa sociedade. A revista Vida 

Doméstica, que foi fundada em 1920 pelo empresário Jesus Gonçalves Fidalgo, com 

circulação mensal até 1962, foi parte relevante da imprensa firmada no período da expansão 

capitalista no Brasil e do avanço da cultura de massas. Procuramos adentrar as mensagens da 

revista, que buscou, no interior de suas publicações, tornar legítimos alguns comportamentos 

femininos em uma grande variedade discursiva. O recorte cronológico da proposta 

compreende alguns anos que antecedem o sufrágio feminino no Brasil e avança para os anos 

do governo Vargas. Sobre outra perspectiva, o recorte também abrange os anos do pós 

Segunda Guerra Mundial, quando vamos nos deparar com mudanças profundas na 

organização social e no lugar da mulher frente à família, à sociedade e ao mercado de trabalho 

em todo o mundo. Vida Doméstica consolidou um público feminino fiel, chegando a uma 

tiragem mensal superior a 50 mil exemplares por todo Brasil e, por ter uma circulação 

nacional, é uma grande e importante fonte que nos permite analisar as formas de significação 

dos gêneros. Sob os estudos de Roger Chartier (1990. p.16-19), analisamos as representações 

e apropriações na produção de uma História da Educação das Mulheres em interface com a 

história cultural e do social que tome por objeto a compreensão das formas e dos motivos - 

ou, por outras palavras, das representações do mundo social – que, à revelia dos atores 

sociais, traduzem as suas posições e interesses objetivamente confrontados e que, 

paralelamente descrevem a sociedade tal qual como pensam que ela é, ou como gostariam que 

fosse. 

Palavras-chave: mulher, imprensa feminina, história da educação, gênero, sociedade, 

representação. 

Anos de mudanças 

A instabilidade social e política trazida pela legitimação de um novo regime no período 

dos anos 30 e 40 trouxe muitas incertezas para a população brasileira. Nesse momento, 

milhares de desempregados por todo Brasil esperavam por mudanças no campo econômico. 

Com ajuda da imprensa e uma propaganda favorável ao governo, essa população acreditava 

                                                 
79

 Este artigo é fruto de uma Iniciação Científica intitulada “A instrução de mulheres na revista Vida Doméstica 

nos anos de 1930 a 1950” desenvolvida no ano de 2017 sob a coordenação da Prof.ª Dr.ª Rosana Areal de 

Carvalho, sendo realizada na Universidade Federal de Ouro Preto, com o apoio financeiro da FAPEMIG.  
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que os novos dirigentes seriam os “salvadores da pátria” e resolveriam todos os problemas de 

ordem econômica e social. O mundo estava em efervescência, greves, “ameaças comunistas” 

e a guerra assolavam outros países (TAVARES, 1991. p.73-75). Podemos assistir, durante 

este período em estudo, a transformação da economia e da sociedade brasileira, e ao mesmo 

passo, mudanças ocorriam em todo o mundo. Passa a se consolidar uma economia nacional 

industrial, que trazia consigo a ascensão econômica de um grupo social que viria determinar 

os rumos do Brasil, que tentaria moldar as formas de ser e de pensar do povo brasileiro, tendo 

como aliada uma imprensa que se beneficiava dos investimentos internos.  

A ascensão do governo de Getúlio Vargas ajudou os trabalhadores brasileiros a 

receberem uma série de benefícios sociais. Fortaleceram-se também as novas camadas da 

burguesia industrial, principalmente aquela que iria se beneficiar do “desenvolvimento”; 

Houve também uma ascensão das camadas médias, do proletariado das fábricas e de empresas 

de serviços. Outro aspecto, quando se fala de mudanças culturais na fase getulista, que 

tratamos neste artigo é o da ascensão dos meios de comunicação de massa, que facilitariam a 

comunicação e a difusão de ideias (GOMES, 1981. p. 36). 

O surgimento de jornais e revistas femininos tem relação com a revolução do 

capitalismo. Aos poucos, as mulheres vão ampliando seus papéis na sociedade, passando a 

trabalhar fora do lar e a buscar na profissão sua emancipação financeira. A partir de meados 

do século XX, o uso massivo da imagem pelas revistas e jornais, desenvolveu novos padrões 

de comportamento e de interação social (BUITONI, 2009. p.51). Assim, o estudo destas 

imagens e representações, bem como o modo como elas foram apropriadas pelos sujeitos, 

torna-se imprescindível para o entendimento dessa nova sociedade que se consolida no 

governo Vargas. O foco central deste trabalho está em relação à temática da história da 

(in)formação das mulheres desse período, observando seus comportamentos, mudanças e 

permanências, bem como analisar como ocorreu essa transposição dos seus lugares nessa 

sociedade.  

O gosto pela leitura foi responsável por introduzir a mulher no mundo das letras ao 

longo do século XX, sendo o hábito decisivo para a sua educação, assim como para o 

processo de instrumentalização dos sexos, para isso, as revistas e jornais eram os meios mais 

baratos e acessíveis a essas mulheres neste contexto. Considerando as palavras de Mayara 

Lobato: 
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se revistas são mesmo representantes de épocas, é natural que acompanhem 

as mudanças pelas quais passam as sociedades ao longo do tempo. E se as 

mulheres são criaturas em transformação constante na história, é natural que 

a imprensa destinada a elas também precise acertar o tom com certa 

frequência. (LOBATO, 2013. p.2) 

 

Em um momento de afloração do consumismo, para agradar a um público tão grande e 

diverso, é necessário estar atento às demandas da inquietação feminina nessa nova fase. A 

partir do momento em que a imprensa começa a ser vista como uma fonte histórica de outros 

tempos, os periódicos foram sendo usadas para analisar um determinado período histórico, 

para entender a sociedade, economia e pensamentos que eram comuns ao tempo estudado. As 

mulheres buscam neste momento representações de força e independência que até então não 

tinham sido experimentadas.  

Mobilizamos os estudos de Roger Chartier (2003, p. 23) que nos trouxeram as 

possibilidades de manifestação da cultura escrita, de sua importância e formas de apropriação. 

Ora em oposição aos recursos da oralidade, ora reafirmando a sua expressão de verdade, 

definindo ou reafirmando lugares para o exercício do poder, de papéis sociais e práticas 

intelectuais, a imprensa teria como um de seus efeitos substituir as convicções decorrentes das 

argumentações retóricas pela evidência das demonstrações fundamentadas na razão. A noção 

de representação aqui trabalhada nos ajuda a dar sentido aos conflitos que permeiam as 

relações sociais, aceitando como uma tensão, a passagem do caso ao processo. Existe uma 

permanente interrogação sobre a possibilidade de ir do discurso ao fato, o que obriga a pôr em 

causa a idéia da fonte enquanto testemunho de uma realidade, de múltiplos sentidos, donde a 

dupla tendência para analisar a realidade através das suas representações e para considerar as 

representações como realidade de múltiplos sentidos. Por outro lado, constata-se a existência 

de práticas sociais que não poderão ser reduzidas a representações, pois revestem uma lógica 

autônoma. Resolver esta tensão implica tornar operatória a noção de leitura e o conjunto de 

formas de apropriação, as quais permitem pensar simultaneamente a relação de conhecimento, 

em particular, os procedimentos com as fontes, e o conjunto dos atos de relação, 

comprometedores de práticas e de representações. Portanto, as representações serão definidas 

pelos grupos que as forjam e postas como “dominantes” de uma maneira de ver o mundo, de 

classificá-lo, dividi-lo e delimitá-lo que organizam a apreensão do mundo social como 

categorias fundamentais de percepção e de apreciação do real. (CHARTIER,1990. p.15-23). 
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A revista Vida Doméstica e as representações de mulheres 

A revista Vida Doméstica circulou, mensalmente, entre 1920 e 1962. Iniciou-se pelas 

mãos do empresário português Jesus Gonçalves Fidalgo que, anterior às publicações de sua 

própria revista, havia sido fotógrafo do Correio da Manhã. Durante os quarenta e dois anos 

em que foi publicada, a revista atravessou períodos histórico, político e culturais distintos. 

Como revista “da mulher e do lar”, se ocupa de assuntos do mundo, assuntos domésticos 

(urbano e rural) e assuntos considerados “femininos”. Porém, a revista também se ocupava de 

assuntos científicos, políticos e educacionais, aumentando o leque de leituras femininas. A 

publicação era mensal, no Rio de Janeiro, e a distribuição da revista era feita em todo o Brasil, 

incluindo capitais e diversas cidades do interior do país, tais como em Minas Gerais, 

Amazonas, Pará, Santa Catarina, Maranhão, Rio Grande do Sul, São Paulo, entre outros. No 

que diz respeito à materialidade de Vida Doméstica, ela era produzida em papel couchê e 

possuía formato de magazine (20 x 26,5 cm) e contava com mais ou menos 200 páginas por 

edição. 

Destinada ao público feminino, a revista Vida Doméstica ao tratar dos temas 

mencionados na revista, nos informa sobre moda, conselhos domésticos, conselhos médicos, 

artigos científicos, contos e poemas enviados por leitores, piadas, curiosidades, política, 

receitas culinárias, moldes de roupas da estação, fotos da sociedade brasileira, inúmeros 

anúncios de alimentos, cosméticos, medicamentos, e de lojas especializadas em artigos 

femininos, masculinos e infantis, partituras de músicas, sugestões de leitura, entre tantos 

outros. 

A publicidade veiculada na revista Vida Doméstica visava o consumo e estimulava o 

modelo ideal norte-americano da mulher liberal, moderna, preocupada com a saúde física, que 

fumava e dirigia automóveis, delineando um novo estereótipo esperado das mulheres 

modernas. Vida Doméstica se gabava de trazer mensalmente as mais novas modas de Paris, 

de trazer em seu corpus informações inéditas sobre o que havia de mais moderno pelo mundo, 

bem como se vangloriava pelo fato de conseguir chegar a casas em diversos pontos do Brasil, 

levando essas informações recém obtidas por seus colaboradores que podiam estar no exterior 

ou em qualquer capital e interior do país. Partindo de uma coleta de dados no site da 

Hemeroteca Brasileira, por dentro das páginas de Vida Doméstica, se pesquisarmos a palavra 

“novidades” encontramos 1.447 ocorrências, sendo esse termo encontrado em quase todas as 

edições publicadas desde 1920 até o ano de 1962. 
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Visando responder a uma de nossas principais questões, investigamos em Vida 

Doméstica o perfil de mulher delineado pela revista ao longo das décadas de 1930 a 1950 e 

encontramos dois perfis distintos de mulher ideal. Um está relacionado ao papel de “mãe” e 

dona de casa que tem como principal responsabilidade o cuidado com a família. Para essa 

mulher, a propaganda dirigia os esforços de venda dos produtos mais diversos, de alimentos 

infantis, indicações de profissionais relacionados à saúde, até propagandas de eletrônicos que 

ajudariam a resolver facilmente os problemas da casa, pois o papel desempenhado por essas 

mulheres era do “centro da família”. O outro perfil está relacionado aquela mulher que 

trabalha fora de casa, influenciada pela mulher européia, com grandes inspirações nas atrizes 

e nas modelos norte-americanas e identificada com as questões dos movimentos feministas do 

início do século XIX, como podemos observar no trecho abaixo: 

Passo a passo com o adeantamento a que com tanto prazer nos referimos 

houve o surgimento de novas ideologias, de processos de trabalho diferentes; 

a nossa gente foi mudando de hábitos, lentamente, talvez, quasi sem notar; a 

nossa mentalidade já é outra, inegavelmente, traduzindo-se numa grande 

quantidade de fatos que, como se vê sem dificuldade, constituem novidades. 

Afinal, abordemos o caso relativo ao papel da mulher nas transformações da 

vida. Outróra, como se sabe, como todo livro no-lo diz, a mulher era um ente 

caseiro, religioso, tranquilo e sereno como os anjos do Senhor. Vivia quasi 

na reclusão, voltada exclusivamente aos interesses da família (...) Enfim, 

todos os tempos têm suas peculiaridades e seus exageros, e nem nós 

desejamos agora criticar os usos e costumes desta ou daquela época. 

Achamos tudo natural; a evolução é tão respeitavel como as religiões, as 

idéias e o mais. A humanidade vê-se até obrigada a seguir processos 

modernos, embora às vezes achando-os nocivos ou não os apreciando por 

qualquer motivo. Todo aquêle que não segue o evoluir do tempo, atraza-se e 

vai ficando desambientado, parecendo original, diferente e, por isso, atraindo 

a atenção dos outros. Com efeito, da mulher caseira, sossegada e devota de 

ontem, quasi mais nada resta, salvo raras exceções. Agora contam-se ja aos 

milhões, no Brasil, as senhoras e senhoritas que vão empregar-se no 

comércio e em tudo, andando em completa liberdade, cheias de coragem, de 

preparo, da idéias novas, prontas ao sacrifício, sujeitas a mil perigos e 

peripecias. Foi esta mudança que ocasionou entre nós maiores rumores. 

Seriam necessários mil livros para se reproduzir tudo quanto foi dito sôbre o 

assunto, por incontáveis bocas: umas por inveja, outras receiando que a 

mulher, nessa vida moderna, se prejudique, ou na saúde, ou em qualquer 

outras cousa (...). (VIDA DOMÉSTICA. 1942.Nº 295, p.29-30 ) 

 

Além disso, como visto na passagem acima, encontramos uma representação de mulher 

que estaria em consonância com as mudanças, tidas como modernas, como tempo de 

“evolução tão respeitável como as religiões, as ideias e os mais”, de uma sociedade que vê a 

cada dia mais e mais mulheres mudando suas formas de viver, trabalhando fora do ambiente 
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da casa e realizando outras atividades. Ao mesmo tempo, em tal representação, por mais que o 

texto nos apresenta que seria impossível impedir o curso da história, as mudanças não eram 

tão bem vistas. Ao fim, o questionamento a saúde e outras questões da mulher deixa implícita 

a preocupação da sociedade com estas transformações. Para além deste trecho, na revista e em 

outros meios da imprensa do recorte temporal, para essas mulheres a propaganda estava 

relacionada à valorização dos atributos intelectuais femininos, bem como o consumo de 

roupas, acessórios e de cigarros, que, de alguma forma, distanciava-se do papel restritivo de 

“dona do lar”. Contradições de um tempo de transformações. 

Nos primeiros anos de República, as escolas normais e o ensino primário cresceram 

significativamente por conta da melhoria nas condições sócio-econômicas e por meio dos 

investimentos do governo, que possibilitaram um maior desenvolvimento educacional em 

vários pontos do Brasil. As mulheres passaram a ocupar cada vez mais as instituições 

normalistas em busca de maiores conhecimentos, preparo para a vida no lar e também para ter 

uma profissão que lhes permitisse sobreviver com seu próprio rendimento. No Brasil das 

décadas iniciais do século XX surgiram as primeiras manifestações femininas no plano 

ideológico e político, reivindicando poder exercer seu papel de cidadã com o direito ao voto, 

ter uma boa educação e instrução, poder ter um trabalho fora do lar. Essas mulheres viram na 

emancipação intelectual uma saída para romper com algumas das estratégias de subordinação 

feminina, e esta saída era a representada pela educação e pelo direito de exercer uma profissão 

(LOPES e GALVÃO, 2001. p.37-39). 

As publicações de Vida Doméstica, no início e meados dos anos 30, voltam-se a favor 

do voto da mulher, para que essas pudessem atuar como cidadãs ativas do país. Ainda que 

haja publicações que defendem uma maior participação das mulheres na política e na vida 

social, há mulheres que naquele momento são contrárias à participação das mulheres no 

parlamento e como magistrada, acreditando que esses cargos vão além das funções que uma 

mulher pode exercer. Representações distintas e conflitantes. Leia a seguir a opinião da 

entrevistada pela revista Gracyra Costa para Vida Doméstica: “A mulher deve votar, deve 

interessar-se pela vida de sua terra, mas não deve tomar parte activa nem em parlamentos, 

nem em ministerios. A sua missão é velar pela casa, pelo lar.” (VIDA DOMÉSTICA, 1934. 

Nº 195, p.27-28). 

Para contrapor artigos que vêm o feminismo com maus olhos, como podemos ver 

abaixo, a revista Vida Doméstica também publica artigos que são a favor dessa corrente nos 
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anos 1930, nos mostrando que a revista tenta agradar os dois modos de se enxergar a mulher 

e, principalmente, possibilitando diferentes formas de como essa leitora pode se enxergar: 

A corrente anti-feminista existente no Brasil encara mal esse movimento 

reivindicador do direito feminino, ignorando que elle só visa aperfeiçoar a 

mulher perante a Patria e a Sociedade. E porque razão encaram mal o 

feminismo? Idealisam logo a mulher masculinisada, com aquelles enormes 

sapatos inglezes, os severos oculos, cabello em desalinho e… maldizendo 

todos os filhos de Adão! Não! Isso não é o feminismo que temos no Brasil. 

O nosso movimento é para que a mulher se torne cada vez mais mulher, 

conscia de seu elevado papel na sociedade, como mãe e como esposa.(...) Os 

propriospaes, os que acompanham intelligentemente a evolução social, 

querem as filhas preparadas para a lucta da vida, atravéz de uma educação 

solida, em qualquer um dos quatro grandes ramos da pedagogia moderna, 

porque assim a mulher, mesmo vivendo sob o tecto dos paes ou do marido, 

terá a independenciaeconomica de que sou forte partidaria e incansavel 

propagandista. (...) É esse espirito feminista que temos no Brasil, procurando 

as reivindicações dos direitos femininos, e a educação solida e completa da 

mulher brasileira, que tambem deseja collaborar na grande obra de 

reconstrucção e do progresso deste gigante paiz. (VIDA DOMÉSTICA, 

1934. Nº 191, p.46) 

 

Ao resgatar essas narrativas femininas, temos a possibilidade de compreender como 

algumas dessas mulheres enxergavam a si, a condição de ser mulher e o feminismo brasileiro; 

Um movimento que neste momento reivindicava a independência econômica da mulher, bem 

como uma educação sólida, no desejo de contribuir para a reconstrução e para o progresso do 

Brasil, se tornando uma cidadã ativa em seus direitos e deveres. Como um todo, essas 

narrativas nos dão também a percepção de que a visão dessas mulheres são duas entre tantas 

outras que estavam percorrendo a sociedade dos anos 30 e seguintes.  

Abaixo, a revista nos traz como indicação dessa proposta um artigo escrito pela 

Associação Brasileira de Educação e suas pretensões para a educação nacional, neste trecho 

em específico à educação de meninas em todo país: 

É mais o de uma formação de élites que estamos cuidando, neste momento. 

E sabe que grande problema actual, aquelle que mais preocupa os estadistas 

do novo e do velho mundo é o da formação das élites; formadas estas 

teremos os quadros necessarios para a formação das massas. O ideal, seria 

que os nossos governos tornassem obrigatorio o ensino da puericultura nas 

escolas publicas e que, mesmo nos estabelecimentos dos cursos secundarios, 

para meninas fosse creado o dito ensino.” (VIDA DOMÉSTICA, 1934 – Nº 

195, p.75-76) 

A educação feminina, nesse período, apresenta-se relacionada com a saúde e a moral, 

uma definição clara de seu lugar social, em que a maternidade exercida da maneira correta era 
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a perspectiva desejável para as mulheres. O papel da mulher na sociedade passava por 

transformações influenciadas pelos hábitos modernos, importados dos países europeus e dos 

Estados Unidos da América. 

A mulher ideal para a revista Vida Doméstica, ainda que não tenha um perfil 

homogêneo, é aquela inteligente, que se emancipou por seu intelecto, mas que não esnoba os 

outros com o seu conhecimento e se destaca por sua bondade e educação; que exerce funções 

anteriormente consideradas masculinas, mas que não se deixou masculinizar pela 

modernidade no vestuário e nos trejeitos, devendo ser sempre frágil e delicada; que vive 

saudável, cuidando do corpo observando a alimentação e os exercícios físicos, mas que não 

deixa a vaidade sobressair à beleza de seu espírito.  A revista em nenhuma edição por meio 

dos artigos que tratam da beleza impõe uma condição física para as mulheres, porém em suas 

fotos, desenhos e festas onde se elegem rainhas e princesas sempre retrata como as mais belas 

mulheres aquelas que são jovens, brancas, bem educadas e parte da elite brasileira. 

Analisando as páginas de Vida Doméstica, encontramos inúmeras representações do 

feminino, sendo importante considerá-las como personagens, peças fundamentais na 

assimilação dos anos 30 e que se seguem. Analisando essas representações, trazemos nessa 

pesquisa uma história cultural do social e da educação, tomando por objeto 

a compreensão das formas e dos motivos - ou, por outras palavras, das 

representações do mundo social – que, à revelia dos atores sociais, traduzem 

as suas posições e interesses objectivamente confrontados e que, 

paralelamente descrevem a sociedade tal qual como pensam que ela é, ou 

como gostariam que fosse (CHARTIER, 1990, p. 19) 

 

Representações distintas sobre a mulher brasileira, entre os anos de 1930 e 1940, que 

procuraram tornar legítimos alguns comportamentos femininos em uma grande variedade 

discursiva, mobilizados pelos discursos presentes na Revista Vida Doméstica. Esse estudo 

contribui não somente para o campo dos estudos das mulheres, mas também para o estudo da 

sociedade de um determinado período, trazendo à luz os atores sociais, os jogos de força e 

manipulação que engendram nossa sociedade. Jogos de força que se manifestam à luz das 

apropriações feitas pelos atores presentes no campo das representações.  
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LIVROS DIDÁTICOS ACESSÍVEIS NO BRASIL OITOCENTISTA: 

REFLEXÕES SOBRE A PRODUÇÃO E OS USOS DE LIVROS ESCOLARES PARA 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

Gabriel Bertozzi de Oliveira e Sousa Leão – UFMG 

 

Introdução  

O Sistema Braille
80

, criado por Louis Braille, é uma ferramenta de leitura e escrita 

para cegos que se utiliza de pontos em relevo com base em uma matriz retangular de seis 

pontos, cuja combinação resulta em 64 caracteres diferentes. Esse código foi criado e 

experimentado no Institut National des Jeunes Aveugles em 1825, para, mais tarde, ser 

difundido pelo mundo (GUERREIRO, 2007). O braille é um sistema em relevo que 

representa letras, sinais de pontuação, números, notações musicais e outros símbolos e 

caracteres (da química, física, alfabeto grego, romano, etc). Utilizando folhas com gramatura 

maior que a usual, é possível escrever o braille com regletes e punções, máquinas manuais ou 

elétricas e impressoras. A primeira iniciativa de educação para cegos e de impressão de livros 

                                                 
80

 Conforme consta no documento Grafia Braille para a Língua Portuguesa da Secretaria de Educação Especial 

do Ministério da Educação - SEESP/MEC (BRASIL, 2006a), serão utilizados neste trabalho o termo braille com 

“b” minúsculo e dois “l”, respeitando a grafia original francesa e internacionalmente utilizada, e o termo Sistema 

Braille, por ser considerado um nome próprio e, devido a isso, deve possuir o “B” maiúsculo. Tudo isso 

conforme recomendado pela Comissão Brasileira do Braille (CBB) no parecer realizado em reunião ordinária 

ocorrida nos dias 08, 09 e 10 de junho de 2005, na cidade do Rio de Janeiro. 
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em braille no Brasil ocorreu no Imperial Instituto dos Meninos Cegos, escola fundado no Rio 

de Janeiro à exemplo do instituto francês e que fora uma das primeiras instituições do mundo 

a usar o Sistema Braille como escrita oficial (GUERREIRO, 2007). 

A educação dos cegos no Brasil só se consolidou em 1854, graças à atuação de José 

Álvares de Azevedo e José Francisco Xavier Sigaud. Segundo Zeni (1997), José Álvares de 

Azevedo era brasileiro nascido no Rio de Janeiro, em 1834; perdera a visão aos três anos de 

idade e se mudou para Paris em agosto de 1844. Álvares de Azevedo foi educado no Institut 

National des Jeunes Aveugles, onde aprendeu o Sistema Braille. Ao voltar para o Brasil, em 

1850, buscou subsídios para criar, na Corte, um instituto semelhante ao francês onde estudara.  

Zeni (1997) conta que, estando no Brasil, Álvares de Azevedo ensinou o Sistema Braille a 

uma das filhas do Dr. Sigaud, Adélia, que também era cega. O progresso de Adélia Sigaud fez 

com que seu pai, que era médico da Câmara Imperial, apresentasse José Álvares de Azevedo 

ao Imperador. O interesse do monarca pelo projeto do Instituto permitiu que fosse estruturada 

sua primeira forma de organização, fundada oficialmente em 12 de setembro de 1854.  

No entanto, como colocado por Leão e Sofiato (2019, p. 284-285): 

Apesar de a história oficial do Instituto reafirmar a sua existência pelas ações 

de José Álvares de Azevedo, em consonância com os interesses de Sigaud e 

do Imperador, é possível inferir que já houvesse um projeto ou uma intenção 

por parte do Governo Imperial para a criação de um instituto como esse. Em 

1856, dois anos após a fundação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, 

também foi criado, no Rio de Janeiro, o Imperial Instituto dos Surdos 

Mudos. É provável que a constituição desses dois espaços, tendo como 

referência instituições francesas, fizesse parte de um projeto de 

modernização da sociedade, de suas instituições e da própria Corte que tinha 

como modelo a capital referência da época: Paris. A fundação de institutos 

Rev. Bras. Ed. Esp., Bauru, v.25, n.2, p.283-300, Abr.-Jun., 2019 285 A 

educação de cegos no Brasil do século XIX Revisão de Literatura 

educacionais e de amparo às pessoas com deficiência poderia ser um dos 

passos nesse sentido, com o intuito de aproximar toda a dinâmica do Rio de 

Janeiro aos padrões franceses, ainda que essa aproximação estivesse 

impregnada pelas características e pelas especificidades do ensino e da 

sociedade nos trópicos. 

 

O Imperial instituto de Meninos Cegos era uma pequena escola que funcionava como 

internato. De acordo com Leão (2017), no ano de sua fundação, ele possuía, além do seu 

diretor, apenas sete funcionários e, em 1889, último ano do Governo Imperial, o número subiu 

para 29, considerando, ainda, que alguns deles ocupavam mais de um cargo. O número 

reduzido de profissionais está ligado ao baixo número de alunos que, segundo Zeni (2005), na 

data oficial de sua instalação, eram apenas 10, oito meninos e duas meninas, chegando a 30 
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em 1862 e 60 alunos em 1884. Esses alunos eram jovens cegos de 6 a 14 anos, meninos ou 

meninas (apesar do seu ensino estar separado na própria instituição de acordo com o gênero), 

que deveriam ser livres e que vinham de diferentes províncias do Brasil (a maioria não pagava 

qualquer mensalidade), uma vez que esta era a única instituição de ensino da nação destinada 

ao público cego (BRASIL, 1854). É interessante notar que, em 1872, o primeiro censo 

nacional estimava uma população de 13.344 cegos livres e 2.504 cegos escravos em todo o 

Brasil (IBGE, 1872). 

O Instituto teve três diretores durante o Império: José Francisco Xavier Sigaud (1854-

1856), Cláudio Luís da Costa (1856-1869) e Benjamin Constant Botelho de Magalhães (1869-

1889). Apesar de também estar subordinado ao Ministério do Império, assim como as demais 

escolas da Corte, ele não era fiscalizado pelo Inspetor Geral da Instrução, mas pelo próprio 

Ministro, por meio de um comissário. (BRASIL, 1854). 

Segundo Veiga (2007, p.149), a instrução pública era frequentada pelas camadas mais 

pobres da população e “os filhos das famílias abastadas não costumavam frequentar a escola 

pública, optando pela educação doméstica, professores particulares e colégios pagos”. Como 

acontecia anteriormente, reafirmando um estado de segregação social, essa mesma elite 

compreendia que o ensino público, destinado aos pobres, não deveria ultrapassar o 

aprendizado das primeiras letras (FARIA FILHO, 2000). O Instituto de Cegos, contudo, 

acabava por possuir um currículo que ia além do aprendizado das primeiras letras ou das 

quatro operações matemáticas básicas. Seu “currículo” sempre esteve em consonância com a 

legislação do Município da Corte, orientado pelo seu Regulamento Provisório e Regimento 

Interno, que vigoraram até 1890, fundamentados em três eixos: o ensino intelectual, o ensino 

de música instrumental e o ensino tecnológico, exercidos por meio das oficinas pretendidas 

para o colégio. Era previsto para o Imperial Instituto serem ministradas: a instrução primária; 

a educação moral e religiosa; o ensino de música, o de alguns ramos da instrução secundaria, 

e o de ofícios fabris. Em um regime de internato e utilizando o Sistema Braille, foi definido 

um curso de oito anos, com possibilidade de prorrogação de dois anos para os alunos que não 

se achassem suficientemente habilitados. 

O Imperial Instituto dos Meninos Cegos foi a primeira instituição do Brasil em que 

circulou materiais em braille, principalmente na forma de livros e manuais escolares. Apesar 

de muitos desses livros virem da França e da incipiência das tipografias em tinta no Brasil, o 

instituto abrigou a primeira tipografia braille da América e iniciou uma produção livros que 
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perdura até a atualidade. Considerando esses fatores, o presente artigo almeja fazer uma breve 

análise do contexto relativo aos processos de concepção, produção, utilização e as práticas de 

leitura sobre o livro didático acessível à pessoa cega no Brasil durante a segunda metade do 

século XIX, momento em que nasce a primeira instituição de ensino para a pessoa com 

deficiência visual do Império e surgem as primeiras experiências de leitura e produção de 

livros didáticos em braille até o momento onde é proclamada a República e cria-se um novo 

Regulamento para o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, mudando sua dinâmica interna. 

O livro didático como documento 

Para além de um material que abriga múltiplos saberes científicos e pedagógicos, e 

que permeia a vida escolar de professores e alunos, é preciso considerar o livro didático 

também como fonte documental, analisando-o, conforme coloca Le Goff (2013), enquanto 

documento e monumento. Ou seja, pode se configurar tanto como vestígio de determinado 

contexto, como “um produto da sociedade que o fabricou segundo às relações de forças que aí 

detinham o poder” (LE GOFF, 2013, p. 495). Produto que influencia a cultura escolar em 

aspectos ideológicos e culturais 

Portanto, o livro didático precisa ser considerando a partir de suas características 

“monumentais”, toda a carga subjetiva, intencional e ideológica que se apresenta em seu 

interior e que é ou foi utilizada como instrumento de relação de poder, a fim de refletir sobre a 

totalidade dos seus aspectos constituintes. Ou seja, entender o livro como “um veículo 

portador de um sistema de valores, de uma ideologia, de uma cultura.” (BITTENCOURT, 

2008, p. 14), percebendo que existem forças externas que o influencia, censura e impõe 

formas de ser produzido e utilizado. 

Considerado produto do saber escolar, como coloca Choppin (2004), o livro didático é 

tanto suporte de conteúdos educativos a serem transmitidos, instrumento didático de aquisição 

de métodos e conhecimento, meio de difusão ideológica e construção/fortalecimento de 

identidades culturais, assim como fornece um conjunto de documentos para o 

desenvolvimento do espírito crítico. Deve ser analisado tanto pela sua materialidade enquanto 

livro escolar, como suporte carregado de representações sobre a realidade vivida. O próprio 

Sistema Braille se configura como consequência desse saber escolar, bem como as formas 

diferenciadas de adaptação do livro em tinta para o formato acessível, provenientes dessa 

dinâmica. O Imperial Instituto dos Meninos Cegos é aqui, espaço escolar e, ao mesmo tempo, 

local de produção de livros didáticos. 
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No século XIX o livro didático permitia a socialização da leitura e, também, sua 

leitura individual, ele era um material que atuava na aprendizagem envolvendo leitura e 

transmissão oral, considerando o papel ativo do professor. Era um texto, conforme coloca 

Bittencourt (2008, p. 192), “criado e planejado para divulgar um conhecimento uniforme, mas 

que, constantemente, foi manuseado por diferentes leitores, oriundos de experiências 

diversas.” A escola seria, portanto, um lugar de conflito, no ato de apreensão do texto 

realizado por professores e alunos.  

Sobre os protocolos de leitura do texto didático, Bittencourt (2008, p. 207) coloca que 

o aluno deveria “ler o texto, dominar as palavras escritas e repeti-las para o professor diante 

dos colegas. A ‘lição’ do livro caracterizava-se por ser uma repetição oral” havendo, portanto, 

dois momentos: o primeiro onde o professor atuava como mediador e os alunos liam em voz 

alta o texto didático, em uma prática comunitária; no segundo momento ele “privatizava” essa 

leitura, lendo individualmente para decorar o texto ou realizar os exercícios. Paradoxalmente, 

havia, como coloca Chartier (1999), uma leitura em voz alta a fim de ensinar os alunos a ler 

silenciosamente, conforme indicava a cultura escrita da época. 

Torna-se necessário considerar ainda o livro didático, em tinta ou braille, como 

produto cultural, suas representações são um conjunto de símbolos compartilhados e 

fornecidos pela cultura que criaram possibilidades de expressão. Nenhum livro, por mais 

objetivo que seja e ainda que guarde semelhanças com o real, “mantém uma relação 

transparente com a realidade” (CHARTIER, 1988, p. 63). São construções que os grupos 

sociais fazem sobre suas práticas e experiências. É por meio dessas representações que se 

criam identidades. Na ótica da História Cultural, o real ganha um novo sentido, uma vez que 

ele existe apenas como representado, proveniente daquilo com que temos contato por meio 

dos documentos.  

No que tange à relação dos alunos com esses livros, seguindo as ideias de Certeau 

(2014), os sujeitos não são, aqui, meros espectadores passivos sobre a informação, pois 

possuem certa liberdade para interpretar, de acordo com as oportunidades colocadas, e 

realizam escolhas sobre essas informações. Seleção, usos e apropriações feitas a partir de um 

repertório, criando combinações entre o que é escolhido e colocando em novos contextos o 

que é apropriado. Ainda que a força do discurso do próprio livro e das instituições seja 

impositiva sobre os leitores, no que diz respeito aos modos de apropriação dos grupos sociais, 

formas criativas sobre essa leitura acontecem, transformando os significados oficiais em 
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outros diversos. Também são variadas as leituras e apropriações desses livros de acordo com 

seus leitores e contextos, uma vez que a cultura é apropriada e reapropriada constantemente 

pelos sujeitos (CERTEAU, 2014).  

Chartier (1988, p.59) afirma que o consumo cultural ou intelectual “constitui 

representações que nunca são idênticas às que o produtor, o autor ou o artista, investiram na 

sua obra.”. A interpretação do autor do texto é uma dentre muitas, que não encerra essa 

dinâmica. O interessante é que o autor não separa produção de consumo, pois “a obra só 

adquire sentido através da diversidade de interpretações que constroem as suas significações”. 

A relação com o livro não é, portanto, passiva, mas uma atividade intelectual que gera re-

apropriações do seu conteúdo. Todo texto é construção do seu leitor. De acordo com Chartier 

(1999), o leitor pode deslocar ou subverter o que o livro o impõe, ainda que com limitações, 

muito relacionadas às práticas de leitura e a uma cultura da leitura. No que se refere aos 

alunos cegos essa relação é ainda mais forte, pois há um quê de autoria, ou pelo menos de 

participação de produção por parte dos alunos do Imperial Instituto ao longo do XIX, uma vez 

que são leitores de obras que eles mesmos transcrevem e copiam. É preciso, portanto, 

historicizar a relação do cego com a leitura tátil, colocá-la em contexto.  

Tipografia e manuais escolares em braille 

Leão (2017) afirma que, em 1856, o aluno Carlos Henrique Soares fez doação ao 

instituto da coleção completa de tipos para a “impressão em pontos”, com 500 caracteres, 

vinda de Paris para seu uso particular. Esta doação é o começo de uma incipiente tipografia 

que o diretor Cláudio Luís montou em 1857. Em 21 de agosto desse ano “o Diretor Cláudio 

Luís da Costa comunicou ao Ministro do Império a abertura da oficina tipográfica do Instituto 

com o engajamento de cinco alunos” (ZENI, 1997, p. 107). Essa oficina teve início em 1862 e 

durou todo período imperial, mas atendia apenas suas necessidades internas. “As páginas 

eram compostas, letra a letra, por encaixe de cada tipo em uma matriz que, prensada sobre 

papel espesso, produzia uma página impressa de cada vez.” (GUERREIRO, 2007, p. 65). 

Devido ao número reduzido de tipos, eles eram reaproveitados para uma nova matriz, tarefa 

executada principalmente por pessoas cegas. A primeira obra impressa foi História 

Cronológica do Imperial Instituto dos Meninos Cegos em 1863, seguida da Constituição 

Política do Império do Brasil (1865). 

De acordo com Chartier (1999), há um efeito produzido pela forma das publicações 

onde, ainda que o conteúdo seja o mesmo, se a estrutura de recepção for diferente, haverá uma 
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experiência de leitura também diferente. Ou seja, as posturas de leitura são influenciadas pelo 

formato e a materialidade do livro. Para o autor, cada materialidade carrega consigo 

interpretações, compreensões e formas de uso. Da mesma forma que não se lê um livro de 

bolso como um comum, a leitura do livro em braille tem sua especificidade. 

O livro em braille era, e ainda é, grande, pesado, frágil e escasso no dia a dia. Sua 

folha possui uma gramatura mais elevada, as letras, em relevo e padronizadas em tamanho, 

são, geralmente, maiores que as em tinta, o que faz com que o produto após a transcrição gere 

vários volumes consecutivos. Dessa forma, como expõe La Torre (2014), a materialidade do 

livro em braille impõe determinada postura de leitura, que, normalmente, é feita sentada com 

o livro sobre uma superfície plana. Devido a sua forma de apresentação e ao fato de a leitura 

ser tátil, feita com os dedos, ela é linear, analítica, letra por letra, formando cada palavra, 

diferente do que ocorre com a leitura em tinta, realizada pela visão, que apreende a palavra 

como um todo, de forma sintética. Isso faz com que o tempo da leitura seja outro. Segundo a 

autora, a leitura em tinta pode ser quase duas vezes mais veloz que a em braille (LA TORRE, 

2014). 

Entretanto, mesmo com um processo de leitura diferenciado, assim como houve 

manutenção da forma do livro manuscrito para o livro impresso, após a invenção da imprensa, 

é possível fazer uma mesma correlação do livro transcrito em braille com o livro em tinta, que 

ainda guardam semelhanças quanto a sua forma. Assim como o livro impresso em tinta, o 

livro em braille apresenta certas estruturas fundamentais do códex: composição de folhas 

dobradas um certo número de vezes, determinando o formato do livro, com sumário, 

paginação e distribuição do texto na página de forma corrida. Ou seja, há uma continuidade na 

cultura do livro em braille, da mesma forma que há da cultura do manuscrito na cultura do 

impresso (CHARTIER, 1999). A leitura do livro em braille em sala de aula possuía também 

algumas semelhanças com o em tinta, como o ditado ou a leitura em voz alta do professor.  A 

passagem da leitura oralizada para a silenciosa ocorre também com o surgimento do braille. 

Anterior as formas de escrita em relevo, os livros somente eram acessíveis a pessoa cega se 

fossem lidos em voz alta por outrem, a partir da disseminação do Sistema Braille, passa a ser 

possível essa leitura silenciosa. 

 Segundo Bittencourt (2008, p. 28), havia nos livros didáticos do século XIX dois 

discursos que o integravam: um texto com seu “conteúdo explícito” exposto de forma 

sistemática e simplificada referente a disciplina e seu discurso pedagógico que abrangia 
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resumos, questionários, exercícios, indicando como aquele conteúdo deveria ser apreendido. 

Segundo a autora, “O livro escolar aparecia, no final do século XVIII, como principal 

instrumento para a formação do professor, garantindo, ao mesmo tempo, a veiculação de 

conteúdo e método de acordo com as prescrições do poder estabelecido.”. A literatura didática 

do XIX era herdeira dessa concepção que via o livro como aquele que assegurava o domínio 

do professor sobre certo conteúdo e garantia uma ideologia desejada pelo sistema de ensino. 

Bittencourt (2008) afirma que nas primeiras décadas do século XIX eram obras destinadas ao 

professor, na sua formação, muitas vezes de autores consagrados, ou religiosas, devido ao alto 

custo das obras didáticas. Havia a concepção de que esses livros deveriam, inicialmente, ser 

lidos ou ditados para os alunos. 

Para Bittencourt (2004), a partir da segunda metade do século XIX, passou a se tornar 

mais claro que o livro didático não era apenas um material de uso exclusivo do professor, que 

transcrevia ou ditava partes do livro nas aulas, mas que necessitava passar pelas mãos dos 

alunos. O livro didático uniformizava o ensino, sendo utilizados em nível primário e 

secundário, dentre livros específicos das disciplinas e os chamados livros de leitura. O livro 

tinha centralidade no processo educativo pela precariedade de formação dos professores. As 

características “pedagógicas” desses materiais, como os esquemas, mapas, perguntas, 

glossários e as ilustrações passaram a tomar relevância e se tornar critério para a escolha dos 

didáticos. As ilustrações começaram a se tornar uma necessidade, e urgiram novos “gêneros 

didáticos”, destacando-se os livros de leitura e os livros de lições de coisas, não se limitando 

mais a compêndios e cartilhas.  

Escrever um livro didático apresentava desafios, e os editores possuíam 

consciência da complexidade da tarefa. Entre outros desafios havia o de 

elaborar textos que pudessem mesclar narrativas e “atividades” de 

aprendizagem, compondo as relações de ensino e aprendizagem. O 

“discurso” do livro didático é sempre complexo e de difícil denominação, 

variando entre um “discurso científico” e um “discurso literário”. 

(BITTENCOURT, 2004, p. 484). 

 

No que diz respeito aos livros didáticos utilizados no Imperial Instituto dos Meninos 

Cegos, Leão (2017) expõe que há poucas informações sobre os que foram adotados pela 

instituição e era recorrente o pedido de livros escolares vindos da França, tais como: o 

Espositor Portugues, a Grammatica Portugueza de Coruja, o Catechismo de Montpellier (em 

português), os Tratados de Aritmética e Elementos de Música de Francisco M. da Silva, todos 

em “pontos salientes” (braille). O autor afirma que, em todos os anos, era preciso comprar 
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instrumentos para a educação de cegos fora do Brasil. A adoção de livros franceses na 

educação brasileira, durante o século XIX, foi bastante comum. Bastos (2008) diz que houve 

uma grande absorção das produções francesas pela cultura brasileira, principalmente pela 

intelectualidade. Estes se apropriavam das ideias dos intelectuais franceses para dar voz e 

força àquilo que consideravam relevante ao conhecimento científico, base para o 

desenvolvimento da educação.  

Até 1808, com a criação da Imprensa Régia, é delicado afirmar que havia livros 

escolares em tinta originalmente brasileiros. Mais tarde, algumas editoras nacionais 

dedicaram-se a esse ramo, publicando e importando “compêndios para a instrução pública, 

especialmente a partir da segunda metade do século XIX: Garnier, Laemmert, Leuzinger e 

Lambaerts, Francisco Alves – primeiro editor brasileiro a fazer da edição escolar o principal 

esteio de seu negócio” (BASTOS, 2008, p. 46). 

Originalmente, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos seguia os moldes do Institut 

National des Jeunes Aveugles e, no período de sua fundação, foi muito frequente a importação 

de materiais e livros didáticos em braille à escola parisiense para uso dos seus alunos. Em 

1854 O instituto francês publicou sua primeira obra em língua estrangeira, um livro de leitura 

em português, custeado pelo Imperador D. Pedro II (GUERREIRO, 2007). De acordo com 

Leão (2017), mesmo quando a oficina tipográfica já estava montada, essa prática de pedido de 

livros e outros objetos vindos da França continuou, pois o processo de produção era lento e, 

muitas vezes, acabava por demandar a transcrição, em sala de aula, de compêndios em tinta 

para o braille. Zeni (2005, p. 159) refere que “a biblioteca do Instituto estava se formando 

lentamente com livros mandados vir da Europa e dos Estados Unidos, além daqueles copiados 

pelos próprios alunos. Esta biblioteca se iniciou com as doações feitas pelo pai de José 

Álvares de Azevedo.”. Com o passar do tempo, vários exemplares foram compondo esta 

biblioteca, provenientes de doações ou de compras de livros vindos de Paris.  

Devido à incipiência das oficinas tipográficas e os poucos livros disponíveis a leitura 

dos livros em braille era intensiva, lia-se os mesmos volumes, inúmeras vezes. Além disso, os 

alunos realizavam a cópia dos livros que não existiam em braille, o que, segundo Leão (2017), 

tomava grande parte de suas aulas. É informado que esse processo de transcrição ocorreu 

principalmente para as disciplinas de História, Geografia, Matemática e Ciências Naturais 

durante a gestão de Claudio Luís da Costa, pois afirmava-se que os compêndios de Paris eram 

considerados falhos e, portanto, os professores usavam dos compêndios adotados no Colégio 
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Pedro II, a fim de seu conteúdo ser ditado, copiado e apostilado. Esta prática atrasava ainda 

mais a formação dos alunos cegos. 

No que se refere a produção do livro, é importante refletir sobre as interferências tanto 

na forma quanto no conteúdo, principalmente, entre os momentos da adaptação e transcrição. 

Há não só uma mudança na materialidade da obra a fim de propiciar a percepção pelo tato, 

mas adaptações são feitas nos conteúdos para que estes sejam compreensíveis. Recortes, 

associações e distorções são realizados, um verdadeiro processo de edição. A figura do editor, 

segundo Chartier (1999), surge em 1830, como um personagem de natureza intelectual e 

comercial que visa buscar textos, encontrar autores, ligá-los ao editor, controlar o processo 

que vai da impressão até a sua distribuição. No caso do braille, no Brasil oitocentista, 

podemos considerar dois processos de editoração. O primeiro referente aos editores dos livros 

didáticos em tinta que seriam transcritos, pois tudo indica que não havia livros didáticos feitos 

especificamente para o público cego. E, em seguida, a atuação dos mestres das oficinas 

tipográficas em relevo ou dos próprios professores do instituto de cegos que faziam as 

adaptações desses livros, já que falamos de uma produção e distribuição restrita a um 

instituto. Portanto, é preciso refletir sobre o papel e a força desses personagens na produção, 

forma e conteúdo desses materiais. Forças entre autor-livreiros-editores-tipógrafos-Governo. 

Considerações Finais 

Durante as primeiras décadas do Império era frequente a ausência de manuais 

escolares nas escolas (BITTENCOURT, 2008). Muitos desses livros eram traduções, 

compilações ou cópias de manuais franceses ou alemães. A imprensa europeia já funcionava 

com muita força, enquanto no Brasil, após o fim do monopólio da Imprensa Régia em 1822, 

as novas editoras, apesar de existirem em outras províncias, concentravam-se no Rio de 

Janeiro. Mesmo assim, cerca de 14% da produção de didáticos era estrangeira, com impressão 

em Lisboa e Paris. Essa relação continuou forte também na produção de livros em braille. 

Não só o reduzido acervo de livros em braille repercutia nas práticas de leitura 

adotadas por seus leitores cegos, como ocorria na leitura intensiva que, muitas vezes, era 

restrita ao ambiente escolar. A própria materialidade gerava formas únicas de se apropriar 

desse material. Essa apropriação pôde ser intensificada pelo contexto educacional que criava 

forte relação do leitor com a produção dos livros, uma vez que os leitores desses títulos 

faziam parte da sua produção. Esse cenário só vai se transformar com a importação de novas 

máquinas de impressão em braille nas primeiras décadas do século XX. 
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Nas décadas de 1860 a 1880 o livro didático se torna um produto muito rentável no 

mercado, o texto impresso de maior circulação do país. Nas primeiras décadas do século XX 

as empresas editoriais passaram a fazer do livro didático sua principal fonte de renda 

(BITTENCOURT, 2008) e o Estado era o maior comprador dessas obras devido a sua política 

de distribuição para “alunos pobres”. O livro em braille, entretanto, não possuía um mercado 

consumidor atrativo para as editoras, muito provavelmente devido ao número reduzido de 

usuários do código e sua condição socioeconômica. A produção de impressos em braille foi 

relegada a instituições pontuais, como o Imperial instituto dos Meninos Cegos, hoje Instituto 

Benjamin Constant (IBC), e a Fundação do Livro para o Cego no Brasil, hoje Fundação 

Dorina Nowill para Cegos, além das iniciativas governamentais.  

Conhecer e valorizar a história da literatura didática em braille, suas formas de 

produção e possibilidades de apropriação, é também reconhecer a trajetória da Educação 

Especial no Brasil. Trajetória importante para se pensar as atuais práticas de inclusão escolar, 

bem como suas origens, dificuldades e possibilidades de execução.e 
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A BIBLIOTECA DE UM PADRE MESTRE NO SERTÃO: OBRAS 

LITERÁRIAS E PRÁTICAS EDUCATIVAS NA VILA DE PITANGUI NO 

CONTEXTO DAS REFORMAS POMBALINAS 

 

Faber Clayton Barbosa - UFMG 

Resumo: A vila de Pitangui, erigida no ano de 1715, surge num processo de alianças e 

tensões entre autoridades portuguesas e lideranças locais. A localização em sertão distante e 

as potenciais notícias de suas riquezas minerais deram à Pitangui adjetivos ideais para atrair 

as atenções de povoadores como os sertanistas de São Paulo do Piratininga. A historiografia 

destaca que muitos paulistas, após os conflitos desencadeados pela Guerra dos Emboabas, 

decidiram procurar novos lugares para se estabelecerem, sendo Pitangui uma dessas 

localidades escolhidas para povoamento. No entanto, as pesquisas historiográficas sobre 

Pitangui colonial ainda são muito pouco expressivas e, com poucas exceções, procuraram 

analisá-la centrando-se nas rivalidades e disputas políticas que se deram na vila nas duas 

primeiras décadas do século XVIII. Nesse mesmo sentido, pesquisas sobre a dinâmica 

educacional da história colonial de Pitangui também são muito raras. Nesse texto, pretende-se 

abordar a história colonial de Pitangui especificamente sobre a perspectiva das práticas 

educativas desenvolvidas por agentes dessa sociedade nesse contexto. Para isso, analisaremos 

a trajetória do Padre Mestre Manoel Paulino Pimenta de Almeida centrando-se em 

documentos encontrados sobre o mesmo no acervo do arquivo da cidade de Pitangui. 

Pesquisas abordando a trajetória de religiosos no espaço e na história colonial da vila de 

Pitangui destacaram as práticas culturais desenvolvidas pelos mesmos registrando suas 

abastadas condições econômicas e os hábitos de consumo que destoavam da sociedade em 

geral de Pitangui.  No entanto, não houve no âmbito dessas pesquisas, a análise desses agentes 

religiosos e suas práticas educativas. Enfatizaremos nessa análise, além de outros elementos, a 

biblioteca sob a propriedade do padre mestre Manoel Paulino. No século XVIII, nos 

diferentes espaços da capitania de Minas, ao longo do setecentos, as pesquisas apontam para 

uma parcela restrita da população com posse de livros. Essa parcela correspondia aos padres, 

funcionários graduados, em sua maioria, brancos e portugueses. O padre mestre Manoel 

Paulino, além de compor essa parcela limitada da população mineira, apresentava uma 

biblioteca com um considerável volume de livros de conteúdos bastante diversificados. Os 

títulos da biblioteca tratam dos mais diversos temas, desde obras sacras a obras sobre 

geografia, medicina, matemática, dicionários de línguas, gramática latina, sendo essa o objeto 

da atividade docente do padre mestre na vila de Pitangui. Nessa mesma biblioteca há ainda 

obras de autoria de certos pensadores cujos títulos podem sugerir práticas educativas 

específicas protagonizadas pelo religioso no contexto das reformas pombalinas no sertão do 

Centro Oeste das Minas Gerais colonial. Pretendemos analisar também o universo de relações 

intelectuais do padre mestre através do seu hábito de emprestar livros registrado em seu 

inventário. Em síntese, buscar-se-á com esse texto trazer elementos para a configuração da 

história educacional da vila de Pitangui colonial e para a reflexão sobre as possibilidades de 

contribuição da mesma para a historiografia da educação da capitania de Minas Gerais nesse 

contexto. 

Palavras-chave : reformas pombalinas- biblioteca- Pitangui colonial.  
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No século XVIII, o império luso buscava efetivar a conquista do espaço no interior da 

América meridional com seus potenciais de riquezas minerais. Nesse sentido, contou com a 

iniciativa de particulares, geralmente, incentivada pela própria Coroa, em empreendimentos 

que fundiam a investida civilizatória e a exploração de riquezas. A descoberta do ouro no 

sertão que originou as Minas Gerais se efetivou com empresas estabelecidas nesses moldes, 

capitaneadas por sertanistas paulistas à frente das mesmas e do povoamento das Minas Gerais 

(CAMPOS, 2002, p. 15-16, FONSECA, 2011, p.48). 

Na história das Minas Gerais, nos primeiros anos do século XVIII, formaram-se os 

principais centros mineradores concentrados em quatro regiões com grande quantidade de 

arraiais: as minas de Ouro Preto e Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo, as minas do Rio das 

Mortes e as do Rio das Velhas. Após os descobrimentos das primeiras riquezas nas Minas e a 

criação de arraiais, deu-se também a formação de dois partidos antepondo paulistas e 

forasteiros que culminou com a deflagração da Guerra dos Emboabas.  Esse confronto, deu 

vazão ao novo projeto político da Coroa em excluir das minas os sertanistas descobridores da 

capitania de São Paulo (DINIZ, 1965, p. 09-10, FONSECA, 2011,66-67). 

Em virtude do exposto acima, assim que se iniciou o povoamento das Minas Gerais nas 

últimas décadas do século XVII, o ordenamento da sociedade foi a tônica das preocupações 

das autoridades lusas diante do contexto dos conflitos que se desenvolveram na região. Nos 

documentos produzidos nesse contexto a discussão sobre o "descontrole" e a "falta de 

civilidade" se multiplicavam nas linhas dos mesmos. A educação projeta-se nessa situação 

para a solução dessas questões que vigoravam nas Minas (FONSECA, 2009, p. 31-32).  

Nesse período, início do setecentos, se projeta a história do descobrimento das minas de 

Pitangui e do povoamento da localidade, ligados à saída dos paulistas de outros arraiais das 

Minas após a ocorrência da Guerra dos Emboabas81. A vila de Pitangui foi erigida no ano de 

1715, no sertão Oeste das Minas Gerais, região que se estendia de parte da vila de São João 

Del Rei até Goiás no período colonial. Esse sertão marcou-se em sua história pelo potencial 

                                                 
81

 A intensificação dos descobrimentos de riquezas promoveu o aumento demográfico nas Minas e uma 

crescente presença de forasteiros (colonos de outras capitanias e além mar: baieneses, cariocas, portugueses) 

rivalizando com os paulistas, primeiros descobridores de riquezas e se assenhoreando do comércio dos distritos 

mineradores. Essa presença forasteira se intensificou, à medida que a sociedade mineradora se tornava mais e 

mais complexa, demandando novas funções e demandas ante as necessidades diversas que essa mesma sociedade 

apresentava como o abastecimento de carnes, por exemplo. O confronto entre paulistas e forasteiros se agravou 

com a renovação do monopólio de fornecimento de carne disputada por paulistas e pelos adventícios poderosos 

na região mineradora até desencadear o embate armado (CAMPOS, 2002, p. 15-25). 
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de riquezas minerais e pela presença grupos de povoadores de diferentes matrizes étnicas 

entre brancos, indígenas, negros e mestiços, vivendo entre alianças e tensões. Localizada em 

sertão distante das autoridades régias, Pitangui tornou-se um lugar ideal para os sertanistas de 

São Paulo do Piratininga. Nessa localidade, houve uma intensificação da pretensão de 

controle político por parte dos descobridores sobre a administração das minas e riquezas, 

perspectiva que, em Pitangui, desencadeou sucessivos motins nas primeiras décadas do século 

XVIII (AMANTINO, 2009, p. 28-30, DINIZ, 1965, p. 09-19, ROMEIRO, 2011, p.38). 

Dos negócios ao ensino: a atuação de sacerdotes na vila de Pitangui colonial 

Apesar de todas as querelas em torno das datas minerais, as primeiras lavras das minas 

de Pitangui logo se esgotaram levando a economia local, como assevera a historiografia, a se 

voltar para a produção agrícola e a pecuária, fenômeno que assegurou o povoamento em 

muitas outras localidades das Minas no século XVIII. Além desses fatores econômicos, a 

historiografia ressalta que a construção de edifícios religiosos também desempenhou papel 

fulcral no processo de povoamento das possessões lusas na América.  

Muitos sacerdotes, à medida que conviviam com as comunidades que freqüentavam os 

templos, conquistavam o direito legítimo de intervir em assuntos dos mais diversos de ordem 

particular nas famílias e na sociedade como um todo. Nesse sentido, os religiosos se 

envolviam tanto em questões domésticas quanto nas amotinações e em atividades ilícitas nas 

Minas. Essa configuração do poder religioso, no caso específico da região mineradora, levou 

a monarquia lusa a proibir a presença de ordens regulares, tão comuns nas capitanias da 

colônia, e limitar a atividade religiosa aos padres seculares e às irmandades leigas na capitania 

de Minas Gerais (FONSECA, 2011, p. 68-85).  

Como enfatizamos, as pesquisas sobre a história da localidade de Pitangui no período 

colonial não são tão constantes quanto a produção historiográfica para outras localidades das 

Minas nesse mesmo contexto. No tocante à história de Pitangui, pesquisas importantes 

procuraram analisá-la centrando-se nas rivalidades e disputas políticas que marcaram a 

localidade nas duas primeiras décadas do século XVIII.
82

 Esse período foi marcado por 

sucessivos motins que se intensificaram entre o ano de 1710 e 1720.  

                                                 
82

 Sobre o processo de formação da vila de Pitangui e as sedições que marcaram o mesmo, ver ANASTASIA, 

Carla Maria Junho. Vassalos rebeldes: violência coletiva nas Minas Gerais na primeira metade do século XVIII. 

Belo Horizonte: C/Arte, 1998, pg. 88. CUNHA, Vagner da Silva. “As Sedições de Pitangui (1709-1721): debate 

historiográfico, perspectivas de análise”. In: CATÃO, Leandro Pena (org.). Pitangui colonial: história e 

memória. Belo Horizonte: Crisálidas, 2011, pg. 85-86. ANDRADE, Francisco Eduardo. “A vila na rota do 

sertão: Pitangui, século XVIII, 249-267”. In: GONÇALVES, Andrea Lisly. CHAVES, Claudia Maria das 
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As pesquisas sobre a atuação dos sacerdotes em Pitangui destacam um efetivo 

envolvimento dos mesmos em negócios e atividades comerciais, atos que eram proibidos pela 

Constituição do Arcebispado da Bahia. No âmbito da vila de Pitangui, essas atividades eram 

muitas vezes de conhecimento das autoridades e do governo de Portugal e também da Igreja 

que permitiam e concediam provisões para que os religiosos se envolvessem em negócios. 

Havia ainda um respaldo por parte da sociedade local referendando e estimulando os negócios 

exercidos pelos religiosos. No entanto, tais pesquisas não analisaram mais detidamente a 

relação do sacerdócio com a dinâmica educacional na vila de Pitangui setecentista 

(MILAGRE, 2011, p. 181-184). 

 A historiografia destaca o monopólio da educação pela Companhia de Jesus nos 

domínios do império luso pelo mundo. O fim do monopólio jesuítico sobre a educação em 

Portugal e seus domínios se deu com as reformas pombalinas. A partir de 1759, as medidas de 

Pombal voltadas ao ensino, ocuparam-se em substituir a formação educacional praticada pelos 

religiosos por outra que se apresentasse com uma dinâmica racionalista, mas que respeitasse a 

hierarquia da Igreja (ANDRADE, 1978, p. 04-05, FRAGOSO, 1972, p. 06-13) .  

Após a expulsão dos jesuítas, muitos problemas se materializaram no sistema de ensino 

colonial. Nas capitanias do Rio de Janeiro, Pernambuco, São Paulo, Grão-Pará e Bahia, após a 

lacuna deixada pelas escolas jesuítas, a existência de outras congregações religiosas também à 

frente do processo de ensino, causou novas tensões. Muitas situações levaram a aceitar a 

atuação dos mestres dessas ordens mesmo com a proibição dos religiosos desse exercício. O 

intuito principal era colocar sob a tutela do Estado as atividades principais do império 

português, entre elas a educação. A implementação das reformas pombalinas no ensino 

presenciaram uma primeira etapa, entre 1759 e 1772, marcada por desacertos. A imposição de 

concurso para provimento das cadeiras de professores régios, a indeterminação dos valores do 

ordenados a serem auferidos, além de outros pontos nebulosos sobre o exercício do magistério 

dificultaram o êxitos das medidas das reformas a partir de 1759 (FONSECA, 2009, p. 62-63).  

Fonseca (2010) expõe que as primeiras vilas coloniais contempladas com a Lei de 6 de 

novembro de 1772 foram São João del-Rei, Vila Rica e Mariana com a criação de aulas de 

Primeiras Letras e Gramática Latina. A vila de Sabará foi contemplada por essa lei com 

                                                                                                                                                         
Graças. Administrando Impérios: Portugal e Brasil nos séculos XVIII e XIX. Belo Horizonte: Fino Traço, 2012. 

CAMPOS, Maria Verônica. De como meter as Minas numa moenda e beber-lhe o caldo dourado, 1693 a 1737. 

Tese (Doutorado em História), São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de 

São Paulo, 2002. DINIZ, Silvio Gabriel. Pesquisando a história de Pitangui. Belo Horizonte, 1965. (Ed. 

Comemorativa do 250 º aniversário de Pitangui). 
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cadeira de Primeiras Letras. No entanto, em geral, com exceção de Vila Rica, o 

funcionamento efetivo das aulas régias se deu em período um tanto posterior à promulgação 

da lei nessas vilas. As localidades como Pitangui, São José dos Rios das Mortes, Vila do 

Príncipe, Catas Altas entre outras vilas, o funcionamento do ensino régio pode ser observado 

melhor a partir do final da década de 1780. Muitas dessas localidades mantiveram os mesmos 

professores régios atuando por muitos anos. (FONSECA, 2010, p. 28-50).  

Entre pensadores iluministas, livros e o ensino: a trajetória do padre mestre 

Manoel Paulino Pitangui 

Para a compreensão do processo de implantação das aulas régias na capitania de Minas 

Gerais, faz-se necessário mapear a trajetória dos sujeitos que estiveram à frente do magistério. 

Nesse sentido, faz-se importante entender como exerciam suas atividades docentes, bem 

como suas relações de sociabilidade nas localidades em que atuavam. Pitangui apresentou um 

contingente de professores régios no período entre 1772-1834. Entre os professores régios de 

Gramática Latina destacam-se o padre Mestre Manoel Paulino Pimenta de Almeida, o padre 

Mestre Luís Álvaro dos Santos Bueno, o professor mestre Francisco de Paula Barbosa, o 

padre mestre Francisco José de Sampaio, Joaquim Anastácio Martinho Silva. Para as 

Primeiras Letras na vila de Pitangui, registra-se a atuação de José Rodrigues Domingues  

(AHP, 1789, p. , 01, FONSECA, 2010, p. 65-67). 

A trajetória do padre mestre Manoel Paulino Pimenta de Almeida apresenta-se como 

uma passagem interessante sobre a dinâmica educacional na vila de Pitangui no contexto das 

reformas. Esse sacerdote era um presbítero secular da vila de São José que atuava naquela vila 

como mestre régio de gramática latina. O monte-mor do patrimônio do padre mestre somou 

1:933$75, parte desse total tratava-se de muitas dívidas atingindo mais de 1 conto de réis. 

Manoel Paulino era proprietário de um sítio na vila, bem como quatro escravos sob sua posse, 

além de um conjunto de bens entre objetos pessoais, utensílios e dinheiro como se registra em 

seu inventário em 1789.  

Entre os muitos objetos arrolados em seu inventário estão moedas de prata (dinheiro de 

Lisboa), um cordão de ouro, um anel de ouro, facas com ornamentos ingleses, pratos de 

louças do Porto, pratos de louças da Índia, xícaras da Índia, água de cheiro, bacias, toalhas, 

lençóis, meias, colchas, camisas, esporas, balança de pesar ouro, pentes de marfim para 

cabeleira.  As pesquisas que analisaram a atuação do padre mestre, não fizeram menção sobre 

sua atuação frente às funções do ensino, porém, adiantaram que havia muitos bens que 
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podiam se relacionar às atividades de ensino por parte do padre mestre (MILAGRE, 2011, p. 

201-204).  

Em relação ao mobiliário do padre mestre e outros possíveis objetos voltados ao ensino 

destacam-se: 

 

BENS Valores  

Três estantes pintadas de por livros  21$600  

Uma cadeira juntada de dar classe aos estudantes  14$400  

Uma poltrona juntada  1$800  

Cinco mapas quatro partes do mundo  2$700  

Quatro tábuas universais  1$500  

Um óculos de ver ao longe  $950  

Uma palmatória de latão  $750  

FONTE: AHP, 1789, p. 08-08v. 

 

As três estantes em destaque na tabela acima acumulavam um volume considerável de 

livros sob a posse do padre mestre Manoel Paulino com uma diversidade grande de títulos, 

muitos desses não se relacionando especificamente ao ensino da gramática latina. Na América 

portuguesa, os leitores atribuíam aos livros utilidades diversas. Observados de forma mais 

ampla os livros foram vetores de poder, influenciando na condição dos leitores como críticos 

ou como seguidores conformados da ordem estabelecida. A historiografia chama a atenção 

para a relação da composição das livrarias e a condição social e a profissão dos proprietários 

da mesma. Aquelas pessoas que se dedicavam a alguns ofícios, geralmente, possuíam livros 

relacionados às suas carreiras.  

Em geral os padres e advogados, majoritariamente, cirurgiões, em menor número, 

possuíam as maiores bibliotecas. As bibliotecas com maior quantidade de obras, de acordo 

com documentos pesquisados sobre a entrada de livros em Portugal, pertenciam àqueles que 

se dedicavam ao direito e ao sacerdócio. As bibliotecas setencentistas, comparadas as 

formadas no século XVII, apresentaram um crescimento em relação aos títulos que versavam 
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sobre ciências físicas e naturais ligadas às obras de Newton, Bezout e Euclides Megarense 

(ANTUNES, 2004, p. 84-85, VILLALTA,1999, p. 185-200). 

No caso do padre mestre Manoel Paulino, como adiantamos, os títulos de sua 

biblioteca não se limitavam ao ensino da Gramática ou aos temas religiosos, como se observa 

na tabela:  
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LIVROS VALORES 

Atlas geográfico em dois volumes de folio grande 22$000 

Constituições Pontificias em quatro volumes de folio 12$000 

Bíblias sagradas em dez volumes de folio Latinas 30$000 

Quatro volumes do Dicionário Latino 12$000 

Vida dos Santos por Boile ou Flos Sanctorum em 04 volumes 6$780 

Um volume de Marco Fabio Quintiliano de Oratoria 2$400 

Dois volumes de Teologia Moral 2$400 

Um volume em quarto de Geografia Sagrada 2$585 

  

Dois volumes de comentários de Cesar 8$400 

Três volumes de dicionários médicos 1$908 

Doze volumes de Condilac 6$781 

Um volume em oitavo de Gramática Inglesa $450 

Um volume de Astronomia 1$017 

Um volume de gramática grega $424 

Um volume em quarto de gramática italiana $636 

Três volumes em quarto de obras poéticas de Camoes $200 

Um volume de Plauto por Lambino $544 

Dois volumes Dicionário de Cirurgia em oitavo 1$272 

Quatro volumes em quarto de Orações de Cícero 2$200 

Doze volumes opera omnia cicerônicas 8$480 

Um volume em quarto novo método para aprender a língua 

latina 
$644 
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Um volume Aventuras de Telemaco em oitavo $424 

Oito volumes de Noticias de Portugal 3$600 

Um volume em quarto de Estórias dos Grandes de Portugal $200 

Um volume de Prosódia 2$000 

  

FONTE: AHP, 1789, p. 09-11v. 

Havia também obras de autores como Luis Antônio Verney e sua obra  Verdadeiro 

Método de Estudar, ainda o padre Teodoro de Almeida como destacamos abaixo. 

LIVROS 
 

VALORES 

Dois volumes de Dicionário Latino e Português de Fonseca    2$400  

Um volume Dicionário francês em folio de Joaquim José da 

Costa  4$400  

Dois volumes do Verdadeiro Método de Estudar pelo Padre 

Barbadinho da Italia   1$800  

Sete volumes das Recreações Filosóficas de Teodoro de Almeida 

em oitavo  7$200  

  

  

FONTE: AHP, Cx. 025, Doc. 011, 1789, p, p. 10-11 

A ação decorrente do trabalho de professores certamente influenciou no processo de 

civilização dos povos na América, na prática de regras de civilidade em busca da formação de 

súditos fiéis e ordeiros em observância aos princípios do bom cristão. Valores ligados à 

urbanidade e à civilidade, bases da educação das elites, contavam com a figura dos mestres 

como disseminadores. Pensadores que refletiram sobre educação nesse contexto, 

relacionavam as boas qualidades dos mestres ao sucesso do processo de formação crianças e 

jovens  (FONSECA, 2009, p. 84) 
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Luis Antonio Verney (1718-1792), que assina em pseudônimo como Padre Barbadinho 

em sua obra, Verdadeiro Método de Estudar (1746), defendia a modernização cultural através 

da atualização dos métodos de ensino. Verney atacava o uso superficial e pedante do latim e 

se preocupava com a construção de um método adequado para o ensino. Esse deveria voltar-

se para uma "pedagogia humanista" que abrangesse os diferentes conteúdos como geografia, 

história, antiguidades grega e romana. O padre Teodoro de Almeida, religioso oratoriano, 

praticava a simulação de fenômenos de condução eletrostática nos cursos que ministrava. Ao 

lado de Verney, Teodoro de Almeida ajudou a propagar as ideias do médico judeu português, 

residente em Londres Jacob de Castro Sarmento (1691-1762) entre outros pensadores 

(ARAÚJO, 2003, p. 30, FONSECA, 2009, p. 26-28)   

Observando a diversidade de autores e obras da biblioteca do padre mestre, é possível 

conjecturar que essa variedade pudesse se relacionar às transformações promovidas pelo 

pensamento iluminista nos reinos ibéricos na transição do século XVII para o XVIII. Nesse 

contexto, uma crítica ao sistema tradicional de validação do conhecimento baseada no método 

experimental, na divulgação das conquistas da razão humana e do progresso.  A base do 

conhecimento humano fundou-se na apreensão pelos sentidos dos fenômenos exteriores ao 

sujeito. A educação tornou-se instrumento de difusão de conquistas das ciências, devendo 

ainda se responsabilizar pela disseminação de valores e normas de comportamento como 

ferramenta para a ação civilizadora (ARAÚJO, 2003, p. 11-19, FONSECA, 2009, p. 17).  

O padre mestre Manoel Paulino mantinha ainda o hábito de emprestar livros 

pertencentes a sua biblioteca. Interessante destacar que, além do ato do empréstimo da obra, é 

possível detectar a composição de um universo relacional por parte do padre mestre em 

relação a possíveis afinidades intelectuais.  

LIVROS EMPRESTADOS 

Na mão do Doutor Alves em São José – um volume de música  

Na mão do Doutor Francisco de Paula Meireles na cidade de Mariana  um 

volume Estatutos da Universidade de Coimbra  

Na mão do padre Teodósio Luis Ribeiro um volume compêndio de 

metafísica  

Na mão do padre José Rodrigues Pontes em São José  um volume de 
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cerimônia de Dom Miguel outro volume de Novo Atlas, outro volume de 

compendio de logica  de Genuensi  

 

FONTE: AHP, Cx. 025, Doc. 011, 1789, s/p 

No caso das pessoas registradas no inventário do padre mestre, destacamos a figura de 

Francisco de Paula Meireles. O doutor Francisco de Paula foi professor de Filosofia na cidade 

de Mariana, acusado de manifestar ideias perigosas para a boa educação da mocidade de 

acordo com as denúncias feitas sobre o mesmo ao Tribunal do Santo Ofício. Dizia que o 

casamento sem o vínculo matrimonial legítimo não era proibido nem pelo Direito Natural 

nem pelo Divino; que os filhos naturais eram muitas vezes mais bem educados do que os 

legítimos. Em Minas Gerais, Francisco de Paula teceu relações com parte da elite local, sendo 

que entre os mesmos, havia um grupo que se envolveu na Inconfidência Mineira.  O padre 

Francisco Meireles faleceu em 1794 aos 35 anos de idade (FONSECA, 2009, p. 95). 

Outra possível influência desse contexto da disseminação das idéias iluministas na 

atuação do padre mestre, e na relação do mesmo com a sociedade da vila de Pitangui, pode ser 

observada em outros registros documentais sobre o mesmo. No trecho a seguir, pode-se 

avaliar a possibilidade da influência das ciências experimentais na iniciativa do padre mestre 

de habilitar um de seus escravos na “arte de sangrar”,  

Diz o alferes Francisco Afonso examinador na arte de sangrador que o Padre 

Mestre Paulino de Almeida em sua vida ajustou com o suplicante a lhe 

ensinar o seu crioulo por nome João a barbear e sangrar dentro do tempo de 

um ano [...] Porém, deste ajuste, tão somente quer o suplicante seis oitavas de 

ouro em razão de não estar ainda bem perito em sangrar no braço, sendo que 

de barbear e sangrar no pé, já o faz muito bem [...] (AHP, Doc. V, 466 / G 29, 

1793, p. 44) 

 

Ao lado dos bens apresentados em seu inventário, observam-se também iniciativas do 

padre mestre que reforçavam suas ações ligadas à civilidade e à urbanidade, aos gestos e 

comportamentos refinados voltados aos hábitos alimentares e de higiene como se apreende de 

documentos pesquisados: 

Diz José Pacheco Pimenta, preto forro, que ele se ajustou com o falecido 

Padre Mestre Manoel Paulino para seu cozinheiro a razão de uma oitava de 

ouro por cada mês, cujo ajuste teve princípio no mês de abril do ano de 1787, 

e porque faleceu da vida presente, sem pagar ao suplicante, este quer haver o 

seu pagamento com o pretexto de lhe levar em conta seis oitavas de ouro [...] 
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E ainda, como se observa também no trecho a seguir, 

 

Diz Teodósia Rodrigues [Galvão] que o reverendo padre mestre Manoel 

Paulino lhe ficou devendo por seu falecimento a quantia de uma oitava de 

ouro a saber doze oitavas de comestivos de sua venda e um cruzado de 

lavagem de roupa; e porque quer haver o seu pagamento. (AHP, Doc. V, 466 / 

G 29, 1793, p. 44 e p. 65) 

 

 Em suma, deduz-se que o padre mestre teve uma trajetória na vila de Pitangui colonial 

que pode ter se apresentado um tanto diferenciada.  Observando-se os bens que acumulou e 

usufruiu enquanto vivia em Pitangui, pode-se considerar que teve uma atuação que convergia 

com a de outros sacerdotes com relação a uma situação social de auferir algum ganho extra às 

suas funções, a vida marcada pelo conforto e o consumo refinado de alimentos, vestuário etc. 

No entanto, pode-se inferir, observando o que expusemos acima sobre a biblioteca do padre 

mestre e suas relações sociais, que Manoel Paulino também possa ter representado um agente 

em busca da atualização e disseminação das idéias e práticas iluministas em sua relação com a 

sociedade de Pitangui colonial.  

Considerações finais 

Por esses registros documentais, pode se pensar num perfil do padre mestre Manoel 

Paulino de Almeida como um sacerdote que atuou na vila de Pitangui, como professor e 

religioso, que teve trajetória convergente com outros agentes que atuaram nessas mesmas 

funções. Como sacerdote e professor, pode se pensar que, como bem registra a historiografia, 

o padre mestre também buscou, como outros nas mesmas funções, complementar seus ganhos 

com outras atividades.  

Observa-se isso quando se detecta entre seus bens, balança de pesar de ouro, 

relacionada a atividade da mineração, bem como a iniciativa do padre mestre em habilitar seu 

escravo na “arte de sangrar”, atividades que poderiam significar novos ganhos para Manoel 

Paulino. Com relação à função de professor, os próprios registros do padre mestre destacam, 

com suas próprias palavras, “ [...] que a fazenda Real me está devendo um trimestre [...] que 

tenho servido como mestre régio de gramática.”(AHP, 1793, Cx. 094, Doc. 054, p. 04). 

Por outro lado, pode-se conjecturar, observando-se a composição da biblioteca do padre 

mestre, que o mesmo apresentasse um potencial interesse por outros campos de saberes e 

ideias das Luzes em Portugal, conhecimentos representantes de uma inovação do pensamento 
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e das práticas culturais nesse contexto. O universo relacional do padre mestre também se 

apresenta como um elemento importante na análise da trajetória do mesmo como agente de 

novas idéias e práticas nesse período. Alinhavando todos esses elementos, pode-se asseverar 

que o padre mestre tivesse uma representação própria da importância e influência do ensino 

na ação civilizatória das pessoas vivendo em sociedade, principalmente, numa região situada 

no sertão da capitania das Minas Gerais colonial como foi a vila de Pitangui nesse contexto. 
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MONITORIA: DA ESCOLA ÀS UNIVERSIDADES, PASSADO E PRESENTE 

 

Kamilla Botelho de Oliveira – UFV 

Alvanize Valente Fernandes Ferenc – UFV 

  

Aspectos introdutórios – do Método Monitoral ao Programa de Monitoria 

A monitoria, atualmente, é um programa desenvolvido em inúmeras instituições de 

ensino superior no Brasil. No entanto, ao examinar a sua história, percebemos que sua origem 

encontra-se no método monitoral, chamado também de mútuo ou Lancasteriano, praticado 

com alunos de escolas do século XIX. Tratava-se de um auxílio aos mestres, pelos estudantes 

monitores, por meio de “instrução”, ensino e supervisão de outros alunos (MANACORDA, 

2002; FARIA FILHO, 2003). 

A  literatura  revisada  indica  que  o  método  monitoral,  inicialmente,  foi  uma 

estratégia de atendimento ao grande número de crianças que passou a ter acesso a instituições 

de ensino, numa tentativa de promover a escolarização universal (FARIA FILHO, 2003) e a 

democratização da instrução (MANACORDA, 2002), em pouco tempo e sem muito 

dispêndio. 

Este  método  sofreu  ampliações,  transformações  e  foi  sendo,  eventualmente, 

substituído  por  outros  nas  escolas.  Acabou  por  ganhar  espaço  nas  Universidades, 

principalmente após a Lei 5.540, em 1968, que criava a função de monitor no ensino superior. 

Na contemporaneidade, estas instituições amparam-se na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, de 1996 (LDB 9.394/96) para organizar as atividades da Monitoria. A 

LDB 9.394/96, em seu artigo 84, afirma que os estudantes do ensino superior podem ser 

“aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo 
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funções de monitoria, de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos” (BRASIL, 1996, 

art. 84). 

Percebe-se, portanto, uma narrativa de modificações, tanto no que diz respeito ao 

tempo  histórico  em  que  o  método  monitorial  e  a  monitoria  nas  universidades  se 

desenvolvem, quanto aos níveis de escolaridades a que eles se propõem a atender. Desta 

forma, os objetivos da monitoria também vão se modificar e reafirmar o caráter de 

transformação que caracteriza sua história. À vista disso, buscamos com este trabalho, de 

maneira geral, estabelecer um paralelo entre as funções da monitoria em sua origem e, 

atualmente, nas Universidades; e especificamente procuramos identificar os processos de 

transformação pelos quais a monitoria passou e explicitar os seus objetivos no contexto de 

Universidades do estado de Minas Gerais. 

Por meio da utilização de pesquisa bibliográfica e documental, com consulta à 

legislação sobre monitoria no Brasil e regulamentos dos programas de monitoria de 10 

instituições, buscamos alcançar a os objetivos propostos. Esta etapa integra a pesquisa, em 

nível de Mestrado, desenvolvida pelas autoras deste trabalho no âmbito do programa de  pós-

graduação  em  Educação  da  Universidade  Federal  de  Viçosa/UFV,  campus Viçosa-MG. 

Essa pesquisa visa analisar a monitoria como atividade de aprendizagem da docência e de 

construção de saberes profissionais e suas implicações na formação inicial de professores, 

junto a monitores dos cursos de Licenciatura da UFV. Neste contexto, entender  a  história  da  

monitoria  e  os  objetivos  da  monitoria  nas  Universidades, atualmente, auxilia na 

compreensão de nosso objeto de estudos e no entendimento desta atividade na 

contemporaneidade. 

 

 

Do método Lancasteriano à monitoria no ensino superior: breve histórico 

Inúmeras  estratégias  e  métodos  podem  ser  utilizados  para  ensinar.  Estes 

constituem direções, caminhos, metas que, por sua vez, são baseados em diferentes 

concepções de educação. Até o século XVIII o ensino era baseado em um método individual,   

domiciliar;   aquelas   pessoas   que   apresentavam   melhores   condições econômicas 

prosseguiam nos estudos em colégios, locais onde os professores também lançavam mão de 

métodos mais individuais (FARIA FILHO, 2003).  
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Em  1700,  aproximadamente,  houve  uma  exigência  pela  democratização  e 

universalização  da  instrução  (MANACORDA,  2002). Neste  contexto,  ocorreu  um 

aumento da demanda por escolas e o método individual tornou-se incapaz de atender à nova 

proposta de uma escola universal. Assim, surgem novos métodos de ensino, como o 

simultâneo e o monitoral (FARIA FILHO, 2003). 

Ainda que haja indícios da utilização de métodos semelhantes anteriormente, como em 

1747, por Herbault, foi durante a Revolução Francesa que Andrew Bell e Joseph Lancaster 

criaram o método monitorial, também chamado de mútuo ou Lancasteriano (MANACORDA, 

2002).  Esse  método  consistia  em  se  utilizar  alunos  monitores, instruídos por mestres, 

para ensinar e supervisionar outros alunos (MANACORDA, 2002; FARIA FILHO, 2003). 

Alguns dados e características relevantes deste método podem ser destacados, tais como: a 

instrução de mil alunos utilizando um mestre, que se sentava em local alto para que tivesse 

visão de toda turma; as lições duravam  aproximadamente 15 a 30 minutos; os exercícios 

envolviam leitura e escrita, usando uma tábua com areia na qual os alunos reproduziam com 

os dedos, o que estava escrito em uma lousa (HAMEL, 1819  apud  MANACORDA,  2002).  

Além  disso,  os  procedimentos  dos  monitores incluíam:  tomar  lições  decoradas;  utilizar  

disciplina  rígida,  dar  ordens,  avaliar  o comportamento e aproveitamento 

(MANACORDA, 2002); e castigo físico (CASTANHA, 2017). 

Este modelo objetivava diminuir as despesas e o trabalho dos mestres e acelerar os 

progressos dos alunos, e espalhou-se na Inglaterra, chegando a 15 escolas com 30 mil alunos 

e 1811, e Estados Unidos da América, bem como na África do Sul e Austrália. Iniciou-se por 

contemplar o ensino masculino, mas ampliou-se ao feminino, bem como música e ginástica 

(MANACORDA, 2002). 

Com o sucesso do método monitoral em países da Europa e por sua popularidade em 

ser econômico, ele foi recomendado no Brasil pela Lei Geral de 1827 (CASTANHA, 2017), 

que determinava a criação das Escolas das Primeiras Letras, trazia como conteúdo curricular o 

ensino da escrita, leitura, língua nacional, quatro operações aritméticas e recomendava a 

utilização do ensino mútuo/monitoral (SAVIANI, 2013). 

No entanto, no Brasil, este método passou a ser criticado por não apresentar, nesse 

contexto, os mesmos resultados que em países da Europa. Para se justificar este insucesso, 

alegava-se motivos de falta de docentes qualificados, local e material, desleixo das famílias, 
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bem como a baixa quantidade de alunos para ser atendido por um método que fora criado para 

atender muitos estudantes (CASTANHA, 2017). 

Com o declínio do poder da igreja e a responsabilização do Estado em criar escolas, 

ocorreu o crescimento da utilização de outros métodos, como o simultâneo. Nessa 

perspectiva, o método monitoral começou a ser abandonado, mesmo em outros países, e em 

meados do século XIX as turmas, que já estavam menores, passaram a ser regidas por um 

professor. Porém, o método monitoral continuou a ser utilizado em turmas maiores ou até 

mesmo uma mistura do método simultâneo e monitoral. Posteriormente, a partir de 1870, 

surge o método intuitivo (CASTANHA, 2017). 

Para melhor se compreender o método monitorial, em uma perspectiva crítica, autores 

como Villela (1999 apud SAVIANI, 2013) nos auxiliam. Ele destaca suas falhas e afirma que 

este método atendia um grande número de alunos, mas com pouca qualidade. Além  desse  

autor, também  Steinbach (2014)  declara que o  método mútuo  era um instrumento de 

dominação da classe mais favorecida. Tratando-se de um ensino para as massas, não permitia 

reflexões, mas apenas repetições e a utilização de uma disciplina rígida. 

Tratando-se   da   monitoria   no   ensino   superior   brasileiro,   levando-se   em 

consideração que as Universidades só começaram a ser pensadas em 1808, com a chegada da 

família Real no país,  com a criação da primeira universidade  no ano de 1909, em Manaus , 

para cursos profissionais, a primeira menção à monitoria aconteceu no Decreto- lei nº 4.725 

de 22 de setembro de 1942, sobre a escola profissional de enfermeiros, que dizia que o 

monitor deveria, diante de remuneração e supervisão do professor, dirigir estágios e 

atividades práticas dos alunos nos hospitais (MEDEIROS, 2018). 

Uma referência legal considerada relevante sobre a monitoria no ensino superior é a 

Lei 5.540/1968, que previa a criação da função de monitor. Após esta lei, foram lançados os 

seguintes Decretos, relacionados à monitoria: Decreto nº 66.315, de 13 de março de 1970 , 

que fixou que para exercer monitoria os alunos deveriam estar nos dois últimos anos do curso, 

atuar em regime de 30 horas semanais e receber bolsa de 300 cruzeiros providenciados pelo 

Ministério da Educação; Decreto nº 68.771, de 17 de junho de 1971, que retirou a exigência 

de estar nos últimos dois anos de curso, diminuiu o tempo de  atuação para  12  horas  

semanais  e  fixou  bolsa  no  valor  de  250  cruzeiros  de remuneração; Decreto nº 85.862, de 

31 de março de 1981, que atribuiu às instituições de ensino superior fixação de condições para 
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o exercício das funções de monitoria, seguindo o artigo 41 da lei nº 5.540, de 28 de novembro 

de 1968. 

Posteriormente, a Lei 5.540/1968 foi revogada pela Lei 9.394 de 1996. Essa preconiza 

que os alunos do ensino superior “poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa 

pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, de acordo com seu rendimento 

e seu plano de estudos” (BRASIL, 1996, art. 84º). 

Assim, a legislação que rege a monitoria no ensino superior, atualmente, fornece 

autonomia às instituições para definir objetivos dessa atividade, fazendo que seja possível 

encontrar algumas diferenças e semelhanças. Pesquisas que tem como objeto de estudo a 

monitoria, também nos fazem refletir sobre os objetivos da monitoria, nos mostram as 

possibilidades da contribuição deste programa para as universidades e seus estudantes. Diante 

desta autonomia posta na legislação e as implicações da monitoria para o ensino superior,  

veremos,  nas  próximas  sessões,  como  a  pesquisa  se  encontra  organizada buscando 

explicitar os objetivos atuais deste programa. 

 Metodologia do trabalho 

Buscando responder ao objetivo dessa pesquisa, foi desenvolvida uma pesquisa 

bibliográfica e documental, explorando a legislação sobre monitoria no Brasil, passado e 

presente, e os regulamentos dos programas de monitoria, em 10 instituições de Minas Gerais. 

Uma vez que esta pesquisa integra um estudo mais amplo, como já foi informado, foi  

feita  a  opção  pela  seleção  de  outras  universidades  mineiras.  Assim, se  teria  a 

oportunidade de se incluir o locus de estudo da pós-graduação nessas análises. 

Para selecionar as instituições, foi utilizado o Ranking Universitário da Folha do ano 

de 2018. Nesse ranking, foram avaliadas 196 universidades brasileiras, tendo como base os  

dados nacionais e internacionais, além de duas pesquisas de opinião realizadas pelo   

Datafolha,   versando   dos   seguintes   aspectos:   pesquisa,   ensino,   mercado, 

internacionalização e inovação. 

Dentre estas 196 universidades, selecionamos as 10 universidades Mineiras mais bem 

colocadas no ranking, sendo uma delas da rede particular e as restantes da rede federal. Após 

o levantamento destas Universidades, realizamos uma busca online pelos regimentos dos 

programas de monitorias destas instituições e deles extraímos os objetivos da monitoria. 

Tratando-se da Universidade mineira que figuraria no 10º lugar, não foi localizado o 



X COPEHE 
Minas no Passado e no Presente: Percursos da História da Educação  

 

228 

 

regimento online, portanto passamos para a próxima instituição mineira na colocação do 

ranking. 

Após  serem  selecionados  os  objetivos  da  monitoria  nos  regimentos,  foram 

realizadas  leituras  e  releituras  para  que  emergissem  os  aspectos  mais  recorrentes, 

iniciando, assim, o levantamento das possíveis categorias. Elencamos 6 categorias mais 

recorrentes nos regimentos, são elas: iniciação à docência; contato e cooperação entre discente 

e docente; melhoria da aprendizagem acadêmica; aprendizado do monitor (em aspectos mais 

gerais); contato entre discentes. 

Em um quadro, foram reproduzidos os objetivos da monitoria de cada uma das 10 

instituições, em ordem de colocação no ranking. Cada categoria foi marcada com uma cor 

para melhor visualização. Quantificamos as categorias, para saber sua recorrência, mas,  para  

além  desta  quantificação,  buscamos  teóricos  clássicos  da  formação  de professores e 

pesquisas que tenham como objeto de estudos a monitoria, para nos auxiliar no entendimento 

destes números em um contexto qualitativo. 

Assim, muito mais do que apontar quantas instituições apresentam cada categoria, nos 

interessou compreender, neste trabalho, quais os significados e crenças por trás dessas 

categorias, pois, segundo Minayo et al. (1994), a pesquisa qualitativa se preocupa com “um  

universo  de  significados,  motivos,  aspirações,  crenças,  valores  e  atitudes” (MINAYO et 

al., 1994, p. 21, 22). Portanto, na seção seguinte, apresentaremos os resultados e os 

discutiremos tendo em vista o que significam a presença destas categorias de objetivos em 

regimentos de Programas Monitoria. 

Resultados e discussão 

Os  regulamentos  dos  programas  de  monitoria  seguem,  de  maneira  geral,  o 

estabelecido na LDB de 1996, no sentido de que se trata de uma atividade em que estudantes 

auxiliam outros estudantes no ensino superior. No entanto, os regulamentos vão além deste 

aspecto, apontando funções, critérios de seleção e objetivos. Para além do “aproveitamento do 

discente” (BRASIL, 1996, art. 84º), nos indagamos: quais são os objetivos desta atividade? O 

que se busca para os estudantes e para o seu ensino, de maneira geral? 

No que tange aos objetivos da atividade de monitoria, nas 10 Universidades mineiras 

pesquisadas, foram evidenciados: 
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Papel da monitoria ou função Número de instituições 

que apresentam este 

papel ou função 

 

Iniciação para a docência. 

 

8 

 

Contato e a cooperação entre discente e docente. 

 

8 

 

Suporte às atividades acadêmicas, buscando a melhoria 

na aprendizagem,   articulação   entre   teoria   e   prática   

ou diminuição da reprovação e evasão. 

 

 

6 

Enriquecimento do monitor, seja no ensino, pesquisa e 

extensão, em aspectos culturais, técnicos e científicos ou 

em atitudes de responsabilidade e liderança. 

 

4 

 

Intercâmbio entre discentes. 

 

2 

 

Em relação à monitoria como possibilidade de iniciação à docência, apresentado por 8 

das 10 Universidades pesquisadas, este é um aspecto que vai ao encontro das pesquisas que 

destacam as contribuições desta atividade. Dantas (2014) e Nunes (2007), em suas pesquisas, 

constatam que a monitoria pode levar a identificação do monitor com o ensino superior e 

servir como recurso para iniciação à docência. 

Os próprios monitores reconhecem a relação entre a função do monitor e a carreira 

docente. De acordo com a pesquisa realizada por Natário e Santos (2010), um dos motivos 

que levaram os estudantes a serem monitores e se envolverem com a monitoria foi a 

oportunidade que ela representa de aprendizagem e de aprofundamento de conhecimentos 

sobre a docência. 

No  que  diz  respeito  à  cooperação  discente/discente  e  discente/docente,  o 

aprendizado interativo e troca de conhecimentos entre monitor, participantes da monitoria e 

professor orientador por meio da monitoria, são contribuições da monitoria destacados por 
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Frison (2016) e Lins, Ferreira, Ferraz (2009). Além disso, Flores (2018) conclui que a 

monitoria pode proporcionar uma relação social e o trabalho em equipe em um ambiente em 

que monitores e estudantes que participam da monitoria experienciam um ambiente com 

menos tensões. 

Consideramos relevante destacar que este trabalho em equipe, cooperativo, passa a ser, 

cada vez mais, uma necessidade para aqueles que desejam trabalhar no campo do trabalho 

docente. Esta é uma característica que integra as competências de um futuro professor que irá 

atuar em uma escola composta por profissionais de diversas áreas e em um   contexto   em   

que   as   demandas   familiares,   políticas,   sociais,   são   postas (PERRENOUD, 2000). 

As 6 instituições que apontam como uma das funções da monitoria a melhoria na 

qualidade do ensino superior vão ao encontro de pesquisas como a de Nunes (2007), que 

destaca esta como uma das implicações da monitoria. Maciel (2017) aponta, ainda, este 

programa como “um instrumento capaz de ser eficiente e profícuo para a melhoria do ensino 

na graduação” (MACIEL, 2017, p. 58). 

O enriquecimento do monitor, apresentado como um dos objetivos da monitoria por 4 

das 10 instituições, é um aspecto apresentado por Lins, Ferreira, Ferraz (2009), que destacam 

o  ganho intelectual e social do monitor. Dantas (2014), também, fala da monitoria como 

fonte de saberes e o descobrimento de habilidades. Moutinho (2015), nessa mesma 

perspectiva, afirma que o monitor tem a oportunidade de ressignificar suas aprendizagens, por 

meio desta atividade. 

Para além dos objetivos propostos nos regimentos destas 10 instituições, seus sites 

institucionais também expõem perspectivas sobre monitoria. Em um deles afirma-se que a 

monitoria tem função de “despertar no aluno a vocação pela carreira do magistério (...)”1. Esta 

afirmação deixa transparecer uma visão de docência que data do século XVI, quando  esta  era  

uma  atividade  tratada  como  vocação,  portanto  não  necessitava  de formação, bastava 

vontade, entrega, e aprendia-se a ensinar por meio da prática com professores experientes. 

(NÓVOA, 1992; TEDESCO; FANFANI, 2004; TARDIF, 2013). 

Em outro site institucional afirma-se que os monitores “têm a oportunidade de 

trabalhar como professores ainda na graduação”2. Ainda no século XIX, em virtude da 

secularização da escola e a necessidade de atender a educação das massas, o exercício de 

professor passou a ser visto como um ofício, o que trouxe a exigência pela formação 

específica para se atuar como professor (NOVOA, 1992; TARDIF, 2013). Exercer a função 
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de monitor, mais que um trabalho ou fonte de renda, pode configurar-se em uma oportunidade 

de aprendizagem no processo de formação do estudante. Portanto, infere-se ser mais 

adequado pensar a monitoria como espaço em que se pode aprender a ser professor, em vez de 

pensá-la como um trabalho. 

No processo de formação e não como um trabalhador dizendo que seria mais 

adequado pensar em espaços de aprendizagem da profissão, o que é a nossa defesa.Podemos 

perceber, diante do exposto, que os objetivos mais recorrentes apontados pelos  regimentos  

das  10  instituições  pesquisadas  se  encontram  de  acordo  com  as contribuições da 

monitoria citadas por pesquisas que têm como objeto de estudo este programa.   No   entanto,   

é   necessário   que   as   instituições   estejam   atentas   ao desenvolvimento deste programa e 

concretização destes objetivos, pois, baseando-nos em resultados encontrados por Brigida 

(2018) e Amato (2016), pode-se inferir que a falta de acompanhamento e avaliação 

sistemática podem levar a fragilidades do programa e interferir em sua qualidade, havendo, 

portanto, a necessidade de melhor gestão e seu aperfeiçoamento. 

Considerações finais 

Diante  das  informações  históricas  sobre  o  método  monitoral  foi  possível 

evidenciar que ele passou por metamorfoses relativas à sua evolução, com o passar dos 

séculos, aos níveis de ensino que atendem e aos objetivos que se propõe a atingir. Após o  

levantamento  realizado  neste  trabalho,  inferimos  que  houve  transformação  dos 

objetivos da monitoria, de uma atividade criada para economia de recursos, em que um 

aluno  tomava  lições  memorizadas  dos  outros,  com  disciplina  rígida,  à  iniciação  à 

docência,  melhora  no  ensino  e  oportunidade  de  cooperação  discente/discente  e 

discente/docente. Portanto, o método monitoral está na origem do programa de monitoria 

que conhecemos na atualidade, porém apresentam poucas similaridades entre si. 

Além disso, ainda que os regimentos das instituições apontem objetivos que estão de 

acordo com as pesquisas sobre a monitoria, inferimos que a sua concretização pode estar 

comprometida, caso o programa não seja adequadamente gerido, e transpareçam algumas 

ideias desatualizadas sobre a docência, ao tratar da monitoria. 

Assim, consideramos ser importante que as universidades continuem refletindo sobre  

o  papel  da  monitoria  e  pesquisando  este  tema,  tratando-o  em  sua  dimensão formativa, 

reflexiva e de aprendizagem docente, observando se os seus objetivos têm sido efetivados. 

Compreender tais dimensões têm sido o investimento das  autoras deste trabalho na pós-
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graduação, em especial no contexto do Mestrado em Educação, onde desenvolve,  

atualmente,  a  pesquisa  sobre  a  aprendizagem,  saberes,  identidades  e socialização 

profissional de monitores dos cursos de Licenciatura da UFV, campus Viçosa/MG. 
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Anexo 1 – A ideia de vocação que transparece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www2.ufjf.br/coordprograd/monitoria/ 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 – A sugestão do monitor, estudante, como trabalhador 

 

 
      Anexo 2 – A sugestão do monitor, estudante, como trabalhador 

Fonte: https://ufmg.br/comunicacao/noticias/monitorias-abrem-as-portas-da-docencia-para-graduandos 
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PROFESSORES, MESTRES E EDUCADORES: A DOCÊNCIA AOS OLHOS 

DO JORNAL O REPÓRTER (UBERLÂNDIA: 1950-1970) 

Sauloéber Tarsio de Souza - UFU 

José Lito Salustriano da Silva - UFU 

 

Introdução  

O texto resulta das atividades do projeto “Representações de Imprensa: O Universo 

Escolar nas Páginas de Jornais do Triângulo Mineiro (1950-1970)”, apoiado pela FAPEMIG. 

Os dados apresentados decorrem da catalogação e digitalização das notícias sobre a educação 

coletadas no Jornal O Repórter que circulava no município de Uberlândia-MG. Desde os anos 

de 1980, os jornais têm sido amplamente utilizados na pesquisa histórica e também histórico-

educativa. Até então, eram considerados enquanto fontes suspeitas para esse tipo de pesquisa, 

pois se entendia que tais veículos de comunicação portavam carga excessiva de interesses 

subjetivos (LUCA, 2006). Nessa comunicação em específico, abordamos a ideia de docência 

veiculada no Jornal O Repórter, tentando identificar o estereótipo de professor (a) que era 

apresentado aos leitores do jornal, observando-se também seus sinônimos de variação como 

os termos mestre e educador.  

Esse veículo de imprensa escrita surgiu sob a responsabilidade de Artur Barros e J. 

Faria em 1925, no início da década de 1950, circulava duas vezes por semana (aos sábados e 

às quartas-feiras) em 04 páginas (02 folhas), quando de seu encerramento, no ano de 1963, era 

veiculado de 3 a 4 vezes por semana e seu presidente diretor era João Deher. Não se sabe ao 

certo os motivos que levaram o jornal a encerrar suas atividades, porém, o Brasil vivia uma 

crise econômica no ano de 1963, com inflação crescente (93% em um ano) colocando em 

dificuldades o mercado de papel (BUGELLI, 2008). 

Figura 01. Capa do Jornal O Repórter (1962) 

 

Fonte: Arquivo Público Municipal de Uberlândia 
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Ao finalizar a primeira etapa do projeto, levantamos um número de 846 matérias 

relativas à educação na coleção desse jornal constante do acervo do Arquivo Público 

Municipal de Uberlândia, no período entre 1950 e 1963 com exceção de alguns anos já que os 

livros de tombo estavam no setor de restauração (1951/52/57/58). Mesmo assim, a temática 

debatida em torno da profissão docente foi bastante expressiva cerca de 8% do total, chegando 

a sete dezenas de notícias. Destacamos que nesse período, ocorreu acelerado crescimento da 

rede pública escolar urbana em todo o país e também em Uberlândia, fenômeno atrelado a 

urbanização e que pode ser percebido pelos debates presentes nos jornais.  

Aqui em específico, recortamos as notícias que abordavam os termos professor (a), 

mestres e educadores, de maneira que o conjunto analisado tratava de homenagens aos 

docentes (póstumas ou não), formação de professores (cursos de férias, palestras e visitas de 

personalidades nacionais e internacionais do campo da educação), a profissionalização da 

categoria (criação de associações, greves, aumento ou atraso nos salários), e aqueles que 

debatiam com algum esforço teórico o papel da educação e do professor na sociedade, como o 

publicado com o título “Urge elevar e dignificar o professor” (JOR, 06/abril/1956). As 

reflexões alcançadas indicam que no processo de acelerado crescimento da rede escolar 

urbana do município mineiro, as representações dos professores eram apresentadas entre dois 

pólos distintos muitas vezes como figuras de prestígio dignas de exaltação, mas também em 

alguns momentos acusados pela precariedade da educação em função da má formação.  

Quanto a utilização do referencial das representações, consideramos adequado recorrer 

a Chartier (1990), o qual as considera como as formas pelas quais determinadas comunidades 

buscam interpretar suas realidades, de acordo com seus próprios interesses. Logo essas 

representações são construídas na relação entre o ser e o parecer, de forma que: 

As representações do mundo social assim construídas, embora aspirem à 

universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre 

determinados pelos interesses de grupo que as forjam. Daí, para cada caso, 

o necessário relacionamento dos discursos proferidos com a posição de 

quem os utiliza. As percepções do social não são de forma alguma discursos 

neutros: produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que 

tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por ela menosprezados, a 

legitimar um projeto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, 

as suas escolhas e condutas (CHARTIER, 1990, p.17).  

 

Desse modo, entendemos que as representações de imprensa, assim como qualquer 

outra fonte de pesquisa histórica, não são nunca discursos neutros, pois apresentam 
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linguagens que aspiram aos interesses e visões de mundo de certos grupos ligados a esses 

veículos de comunicação. Assim a análise das representações veiculadas por esse jornal local 

desvela o imaginário social e aspectos culturais que circulavam em determinados grupos 

presentes na sociedade uberlandense do período em questão. 

A pesquisa na área de história da educação depara-se com dificuldades diversas, mas 

nenhuma é tão relevante quanto a que diz respeito ao acesso à documentação nas repartições 

públicas e unidades escolares. Uma das formas de superação deste obstáculo é a utilização de 

fontes como os jornais referentes à educação escolar, que podem colaborar para “identificar o 

modo como (...) uma determinada ‘realidade’ social é construída, pensada, dada a ler.” 

(CHARTIER, 1990, p.15) 

Representações da profissão docente 

Antes de observarmos as imagens produzidas pelo Jornal O Repórter sobre a ideia da 

docência é preciso ressaltar que ao longo da história, a profissão docente foi objeto de 

disputas em diferentes esferas que tradicionalmente tem debatido o seu papel junto à 

sociedade, de forma que tais definições e redefinições conceituais sempre estiveram atreladas 

às mudanças ocorridas no campo de atuação profissional dos professores, envolvendo as 

diferentes dimensões da docência e a articulação da categoria dos docentes com as políticas 

de estado (NÓVOA, 1992).  

Na trajetória da profissão muitos modelos de formação foram adotados no Brasil, em 

princípio, havia o predomínio das ordens religiosas católicas na formação de sacerdotes que 

assumiriam a educação mais ampla, deixando sua marca indelével nos processos constituintes 

da docência por séculos. Algumas mudanças surgiriam após as Reformas Pombalinas e a 

adoção das aulas régias, no entanto, a educação tradicional baseada na pedagogia mais 

expressiva da Ratio Studiorum (baseada na didática mnemônica) prevaleceria ainda por 

décadas, atravessando quase todo o século XIX quando as primeiras iniciativas no sentido de 

renovação da formação docente foram tomadas com a emergência das Escolas Normais (após 

a promulgação do Ato Institucional de 1834), mas que se consolidariam apenas décadas mais 

tarde, em decorrência das alterações do cenário político-administrativo do país que deixara a 

condição de colônia e passara a existir enquanto império.  

Dessa maneira, além das mudanças na formação do professor, a forma de 

recrutamento deles passou também por transformações significativas, deixando-se os 

concursos de nomeação que levavam em conta apenas o atestado de moralidade e 
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conhecimentos do início do século XIX até chegar ao contexto de construção democrática que 

viabilizou a adoção do concurso público para ingresso no magistério, o que ajudou a fomentar 

as primeiras manifestações em favor de melhorias salariais e o associativismo docente a partir 

de fins do século XX.  

Destacamos ainda, que os anos de 1930 foram bastante importantes para a formação 

de professores em função da criação dos cursos de pedagogia nos Institutos de Educação que 

passaram a substituir pouco a pouco as Escolas Normais. Segundo Tanuri (2000), a formação 

do docente de nível primário acontecia ao longo de dois anos contendo as disciplinas de 

fundamentos e das metodologias de ensino. Assim, o curso de Pedagogia tem entre seus 

objetivos iniciais a formação de professores para a Escola Normal e para os Institutos de 

Educação. O primeiro curso superior de formação de professores foi criado apenas em 1935, 

quando a Escola de Professores foi incorporada à Universidade do Distrito Federal. Esses 

institutos também ofertavam cursos de especialização, aperfeiçoamento, extensão e outros 

(TANURI, 2000). E ainda nos anos de 1940, as leis orgânicas buscaram dar organicidade a 

educação em nível nacional, vejamos: 

A Lei Orgânica do Ensino Normal (1946) reforça a existência das escolas 

normais, diversifica-as com cursos específicos para a zona rural (escolas 

normais rurais) e cria os Institutos de Educação, que, além do curso normal, 

deveriam também oferecer formação superior e continuada aos professores 

primários (FREITAS, 2015, p. 08-09) 

Ainda é necessário destacar que foi durante a ditadura militar que os docentes se 

apresentariam no cenário social enquanto trabalhadores da educação, promovendo uma nova 

ideia da profissão, que ganhava em profissionalismo e politização atuando na esfera pública 

em defesa de seus interesses de categoria profissional. É nesse momento que se multiplicam 

os sindicatos, já que urgia enfrentar as arbitrariedades e desmandos das diferentes esferas de 

governo em busca de sua valorização (VICENTINI, LUGLI, 2009).  

É possível observar pelas reportagens que essa imagem foi construída apoiada em 

algumas variáveis debatidas nas matérias jornalísticas ao longo de todo o período analisado, 

em especial destacamos o processo de formação dos professores, as instituições onde 

atuavam, o seu nível de conhecimento, as condições de exercício da docência e a organização 

em entidades profissionais, entre outras questões observadas no processo de 

profissionalização da profissão professor. É claro que toda generalização nesse caso, torna-se 

arbitrária em função da diversidade de fatos vividos em cada época e das características de 
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cada grupo social em seus contextos específicos que moldaram as diferentes experiências 

educativas nesse país. 

Feitas as observações sobre alguns dos marcos da profissão docente no Brasil, 

podemos passar a análise das representações de professor, mestre e educador presentes no 

Jornal O Repórter. Assim, identificamos no olhar desse jornal alguns dos sentidos construídos 

sobre a profissão docente por meio das notícias, destacamos alguns temas principais: 

homenagens a professores (póstumas ou não), formação docente (cursos de férias, congressos, 

seminários, treinamentos, palestras e visitas de personalidades da área da educação), 

reivindicações (criação de associações, greves, aumento ou atraso nos salários), 

internacionalização do professorado brasileiro, alfabetização de adultos, ensino primário e 

secundário, bem como discursos que procuravam teorizar o papel da educação e do professor.  

Relação de Notícias sobre “profissão docente” – Jornal O Repórter (1950 - 1963) 

Ano/Nível 1950 1953 1954 1955 1956 1959 1960 1961 1962 1963 Total 

EJA 1      1  1  3 

Primário  5 2   1 3  1  12 

Secundário  5   2  2  2  11 

Técnico         1  1 

Superior  1  3 1  6 5 4 1 21 

Diversos  1   3  1  1 1 7 

Outros  6 4 6 6 6 1 1 2  32 

Total 1 18 6 9 12 7 14 6 12 2 87 

 

 

Das notícias referentes à profissão docente, 32 (37% do total) estão relacionadas aos 

ensinos médio e superior, revelando certo caráter elitista do jornal já que estes níveis 

educacionais atendiam a pequena parcela da população naquele período, bem como o 

interesse desse veículo em debater questões relativas a seu público anunciante e leitor.  

É possível observar pelo conjunto das reportagens que predominava entre elas a 

valorização da figura do professor, como podemos destacar em algumas delas, que 

veiculavam o ato de gratidão aos mestres por parte dos alunos, tal como: “Carta de um aluno a 

um de seus mestres”: 
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É para mim grande prazer falar-lhe esse tema, que muito me agrada. Sendo o 

Português uma das matérias que mais aprecio, as aulas que a Sra. tão 

bondosamente, nos dá são recebidas com maior boa vontade possível. 

Apesar do pouco que sei, admiro suas aulas, assim como a tática que a Sra. 

emprega para aumentar nossos conhecimentos (JOR, 25/ago/1956). 

 

 Vemos um exemplo de honraria a uma docente, de como a imprensa local vinculava 

a representação positiva da docência à figura do mestre e seu trabalho bondoso e admirável, 

era comum e valorizado nos espaços escolares, tais imagens eram bastante presentes no 

jornal, em especial, nos eventos de formatura escolares, comemorações do dia dos 

professores, e homenagens a docentes aposentados ou falecidos.  

A imagem do mestre vinculada à docência também surge relacionada a nobre missão 

da alfabetização mesmo na Educação de Jovens e Adultos: “Mestres para alfabetizar adultos” 

(JOR, 07/fev/1962)
83

, é preciso ressaltar contudo, que em todo período pesquisado foram 

registradas apenas 3 notícias que abordavam esse tipo de educação. Na reportagem 

mencionada, o articulista do jornal falava sobre a necessidade de formação de professores 

especializados na alfabetização de adultos. É importante lembrar que no início dos anos de 

1960, havia um esforço da sociedade civil e política no sentido de se alfabetizar as massas, 

buscando não apenas a instrução, mas a educação política, exemplos desse processo foram os 

movimentos “De pé no chão também se aprende a ler” implantada pelo prefeito de Natal-RN 

(Djalma Maranhão) e “Quarenta horas de Angicos” experiência coordenada por Paulo Freire 

(CUNHA; GOES, 1989).  

                                                 
83

 “Mestres para alfabetizar adultos” – Todos os professores e professoras que se considerem em condições de 

reger, ou continuar a reger, no seu município, classes noturnas de ensino primário supletivo a ser instaladas no 

corrente ano, mediante acordo entre o governo estadual ou municipal e Ministério da Educação e Cultura, 

queiram enviar à Campana de Educação de Adultos – Palácio da Cultura, sala 1404, Rio de Janeiro, até o dia 15 

de fevereiro e seu curriculum vitae, contendo a indicação de atestado, certificados ou diplomas de conclusão de 

curso ou de tirocício de magistério. Os cursos serão de  meses, percebendo o regente em cada um dos sete meses 

a remuneração pro labore de Cr$ 3.000,00 sem prejuízo de exercício de qualquer outra função pública particular, 

desde que haja compatibilidade de horário (JOR, 07/mar/1962). “Oitocentos mestres já treinados para erradicar o 

analfabetismo” -  Falando à imprensa, o professor João Roberto Moreira, coordenador da Campanha Nacional de 

Erradicação do Analfabetismo, do Departamento Nacional de Educação, informou que para as tarefas do ensino 

no meio rural, sua repartição já treinou, através de seminários e cursos especiais, quatrocentos e vinte 

professores. os resultados dessa iniciativa são os mais auspiciosos que se poderia esperar, dando ao trabalho um 

cunho eminentemente seguro ao plano de ação e a certeza de que o ministro Clovis Salgado esclareceu ser a 

campanha a única solução para resolver este angustiante problema de elevação dos níveis culturais do povo. No 

momento, ressaltou o professor Moreira, realiza o CNEA, uma operação de grande envergadura, concentrando 

trezentas e cinquenta mestras, em estágio cujo final está próximo. Todas elas serão lançadas imediatamente no 

programa que está em curso em dez municípios de regiões variadas, escolhidos como centros experimentais para 

a explicação das novas técnicas didáticas, com vistas à extinção do analfabetismo. O alvo é um só: escolarização 

em massa, da infância que vive no interior e, principalmente, no meio rural, onde dificuldades diversas estão 

sendo vencidas com novos instrumentos de ação (23/mar/1960). 
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Também podemos ver essa imagem da docência, aquela da missão e sacrifício, 

associada aos demais níveis de ensino como o primário. Pela notícia que segue a imagem da 

professora primária, “obrigadas” a estagiarem em zonas distantes das cidades acabariam por 

se apegar ao seu martírio pessoal, em nome do “relevante papel na educação das crianças”: 

As professoras que exercem atividades nas Escolas Rurais do Estado da 

Guanabara vem desempenhando relevante papel na educação das crianças do 

chamado “cinturião verde” da nova unidade da Federação. Obrigadas ao 

estágio de um ano naquela área, identificam-se de tal modo, como o meio 

que, na maioria, não pretendem transferir-se para os estabelecimentos da 

zona urbana (JOR, 09/jul/1960). 

 

No início dos anos de 1950, as professoras do município de Uberlândia também eram 

chamadas a prestarem seu sacrifício em nome da docência como mostra a reportagem que 

relatava o atraso no pagamento de seus salários: “Professores de Uberlândia não recebem os 

vencimentos” (JOR, 09/11/1954)
84

. 

Quanto à representação do professor que atuava nos Ensinos Secundário e Superior, 

apesar de prevalecer nas matérias do jornal o reconhecimento pelo seu importante trabalho, 

como na reportagem “50 milhões de dólares para professores universitários” (JOR, 

21/mar/1955)
85

, em muitos momentos a imprensa denunciava também os problemas desses 

níveis de ensino, como descrito na notícia intitulada “Os professores do Colégio Estadual não 

recebem desde março”. Vejamos: 

Desde o início do período escolar, isto é, 1º de março, não recebem os 

professores do Colégio Estadual, um centavo sequer. Como se vê, o governo 

estadual relegou a plano secundaríssimo, a missão dos homens que tem 

sobre os ombros o encargo de educar essa juventude. A situação é por 

demais inconcebível, pois os professores daquele estabelecimento já se veem 

frente a problemas de ordem financeira agravados que o próprio crédito vai 

desaparecendo (JOR, 13/out/1956).
86

 

 

                                                 
84

 Desde fevereiro deste ano as professoras primárias municipais não recebem seus vencimentos – embora 

protestem com veemência ninguém toma conhecimento da angustiante situação das professoras (JOR, 

09/nov/1954). 
85

 “50 milhões de dólares para professores universitários” (21/03/1955) – Fundação Ford estabeleceu um fundo 

de 50 milhões de dólares para recompensar os professores universitários que não recebem ordenados suficientes. 
86

 O Colégio Estadual foi criado em 03 de janeiro de 1929 como Ginásio Mineiro de Uberabinha, um 

estabelecimento oficial de ensino público na cidade da atual Uberlândia-MG. De acordo com Machado e Gatti Jr 

(2002, p.36): “O curso Ginasial foi restringido a quatro anos em 1944, nos moldes da reforma do ensino 

secundário e criou-se o Curso Colegial, Com mais três anos; este último funcionando também à noite em 1950.” 
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A reportagem alertava para uma situação absurda, a falta de salários em quase todo o 

ano letivo, o articulista mais uma vez vinculava a docência a “missão dos homens que têm 

sobre os ombros o encargo de educar”, dessa forma, a ideia de sacrifício do docente surgia 

novamente nas páginas desse jornal de Uberlândia.  

Já em relação ao Ensino Superior, havia quase uma padronização do discurso de 

todos os jornais da cidade que também expressava a fala das classes dominantes de que esse 

nível de educação expressaria o desenvolvimento e o progresso local, como a notícia 

celebrada da doação de recursos para complementar os salários de professores universitários 

pela Fundação Ford.
87

  

Apesar de prevalecer a representação da figura do mestre condutor da juventude e 

exemplo para as futuras gerações, especialmente ao longo dos anos de 1950, essa imagem 

começa a ser alterada quando vista nas páginas do Jornal O Repórter no início da década 

seguinte, assim, destacamos algumas delas como o relato das primeiras greves da categoria 

“Professores paulistas declaram greve” (JOR, 17/out/1963)
88

, “Associação de professores 

secundários” (JOR, 19/mar/1960)  que informava sobre a reunião que proporia a construção 

de uma associação para os professores secundaristas da cidade. 
89

 

Além dessas notícias vinculadas a profissionalização docente, surgia também a 

precarização das condições de trabalho com a ampliação do número de professores em todos 

os níveis educativos: “Professora espancada em pleno exercício do poder” (JOR, 

30/abr/1962). Essa última notícia revela que a profissão professor começava a perder seu 

status junto à sociedade à medida que a categoria era massificada e seu trabalho precarizado. 

Vejamos:  

A professora municipal Eleusa Lozzi de Oliveira da Escola Fé e Amor, foi 

agredida brutalmente pela mãe de um dos seus alunos, pelo simples fato de 

                                                 
87

 A reportagem intitulada “Falta de quatrocentos mestres” (JOR, 13/jan/1961) se referia a falta de professores 

para trabalhar o ensino de Economia no Brasil, associando a docência de nível superior à ideia de mestre. 
88

 O magistério primário e secundário oficial do Estado de São Paulo entrou em greve ao primeiro minuto de 

hoje por tempo indeterminado, reivindicando melhores níveis de vencimento (JOR, 17/out/1963). 

89
“Associação de professores secundários” – Realizou-se domingo, dia 13, às 15 horas, no Colégio Estadual de 

Uberlândia, uma reunião de professores, com a finalidade de constituir a Associação de Professores Secundários 

de Uberlândia. Nessa reunião, foi eleita uma comissão organizadora provisória(que presidirá aos trabalhos até a 

eleição da Diretoria em Assembléia Geral) [...] A Associação de Professores Secundários de Uberlândia tem um  

Mineira, a cargo do Prof. Eurico Silva, que gentilmente acendeu ao convite da comissão organizadora. 

Oportunamente será publicado dia e local marcado para esta brilhante palestra literária. Desde já, convida-se 

todo o povo uberlandense. Aos Professores Secundários, a comissão faz um apelo para que compareçam à 

próxima reunião, marcada para domingo, dia 19, às 14 horas, no Colégio Estadual de Uberlândia (JOR, 

19/mar/1960). 
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manter ordem no educandário, não permitindo entrar fora do horário 

regulamentar (JOR, 30/jul/1962) 

O fato narrado evidencia que, muito embora, a veiculação predominante de uma 

imagem positiva em torno da representação do professor por parte do Jornal O Repórter, 

observamos que já nos anos 1960 as vicissitudes da profissão professor começavam a disputar 

esse espaço jornalístico com a imagem de ofício prestigiado que envolvia a docência, até 

então. Assim, o glamour em torno dos mestres começava a perder espaço a medida que a 

profissão docente se massificava no Brasil, acompanhada pelo multiplicação dos problemas 

decorrentes da acelerada expansão pouco planejada. 

Outra reportagem que pode demonstrar as dificuldades da profissão é a que trata da 

reprovação de professores em processo seletivo para o exercício do magistério realizado em 

Uberaba. Vejamos:  

Dos 300 candidatos, apenas 75 foram aprovados nos exames: os demais, por 

um ou outro motivo, formam desaconselhados de se submeterem às provas 

finais, devendo esperar melhor oportunidade para obtenção do certificado de 

professores secundaristas (JOR, 18/fev/1959). 

 

A notícia retratava um processo seletivo feito na cidade vizinha de Uberlândia-MG, 

do qual a maioria dos professores foi reprovada. Nota-se que na representação da docência 

quanto a algum tipo de fracasso, vinculação a movimentos sociais, escassez de recursos, o 

termo utilizado era sempre o de professor. Do outro lado, quando o caráter da notícia eram 

homenagens, grandes feitos, palestras e honrarias o termo predominante era mestre ou 

educador(a): “Homenageada pelos alunos do Liceu ilustre educadora uberlandense” (JOR, 

19/mai/1953) e ainda “Carta de um aluno a um de seus mestres” (JOR, 25/ago/1956), 

indicando alguma hierarquização semântica.  

Outro detalhe é que, mesmo que houvesse algo negativo associado à profissão, era 

exposta de forma sutil, de modo a não subtrair o valor social que tinham os professores, 

mestres e educadores no período, até porque se deve considerar que no caso desse jornal, um 

dos seus editores era Eurico Silva
90

 que também atuava como professor, o que contribuía para 

a exaltação da sua categoria, uma ação corporativa. 

Outro tema importante de abordar no conjunto de notícias selecionadas é a ideia de 

                                                 
90

 “Prof. Eurico Silva” – Procedente de Campinas, São Paulo, onde estivera em gôzo de merecidas férias e 

reestabelecido do acidente de que fora vítima, regressou a esta cidade o sr. Prof. Eurico Silva, emérito homem de 

letras, lente do Colégio Estadual de Uberlândia e nosso apreciado colaborador (JOR, 11/ago/1953). 
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internacionalização dos professores brasileiros abordada pelo jornal O Repórter, esse tipo de 

fala projetava o que era de fora enquanto algo positivo, digno de ser copiado, seja por meio de 

treinamentos, seminários ou intercâmbios. Vejamos: “Professores brasileiros” (JOR, 

25/jul/1955) relatando a presença de docentes brasileiros em curso de aperfeiçoamento em 

Londres e a “Educadores” (JOR, 03/jul/1959) falando do intercâmbio de professores 

brasileiros nos EUA
91

; “UCBEU promoverá seminário de um dia para professores de inglês” 

(JOR, 22/nov/1962)
92

; “Intercâmbios de estágios entre mestres lusos e brasileiros” (JOR, 

26/jan/1961) que abordava as iniciativas dos governos brasileiro e português para promover 

troca de experiências aprofundamento teórico/prático aos professores de Educação Física, 

Superior).  

O jornal procurava com tal preocupação, reforçar a ideia de que os países 

desenvolvidos deveriam ser copiados em suas experiências educativas, mas também fomentar 

o interesse pela profissão docente, divulgando iniciativas do Estado em proporcionar uma 

formação diferenciada aos professores, com intercâmbios internacionais, buscando atrair 

quadros para uma profissão que ainda tinha carências de mão de obra. 
93

 

O maior número de notícias sobre a profissão docente está na categoria “Outros” 

com um total de 32, demonstrando grande diversificação dos temas relativos a docência em 

geral e não vinculada a um nível de ensino específico, como exemplo: “Prof. Roquete Pinto - 

Falecimento do professor” (JOR, 19/out/1954)
94

, informativos, como a chegada de um 

professor da Universidade do Brasil à Uberlândia, intitulada: Professor Eduardo Lopes 

Rodrigues” (JOR, 22/out/1960)
95

;  “Homenagem póstuma ao professor Henckmar Borges”:  

                                                 
91

 “Educadores” – O número de professores brasileiros que se encontra atualmente nos Estados Unidos é, 

realmente excepcional. Neste momento, cerca de 20 educadores nossos acham-se em território norte-americano. 

Alguns lá estão a convite das autoridades educacionais daquele país. [... ] a presença de brasileiros é parte de 

extenso programa de intercâmbio cultural entre os dois países. Pelo menos a presença daqueles que lá estão 

como convidados de alguma organização particular ou oficial dos Estados Unidos. O intercambio Cultural é 

orientado, basicamente, pelo Serviço Internacional de Intercâmbio Educativo do Departamento de Estado [...] 

(JOR, 07/nov/1959) 
92

A União Cultural Brasil-Estados Unidos de São Paulo vai realizar sábado próximo dia 24, um seminário para 

professores de inglês – mas que poderá ser assistido também por demais pessoas interessadas – que versará sobre 

o elemento ”far West” na cultura norte-americana (JOR, 22/nov/1962). 
93

 O número de professores da educação primária passou de 284 mil em 1960 para 654 mil em 1970, um 

crescimento da categoria de 130% em apenas 10 anos. Fonte INEP, 2019. 
94

 Faleceu na tarde do dia 18 em Petrópolis o prof. Edgard Roquete Pinto, um dos pioneiros do rádio brasileiro, 

grande mestre e educador patrício, escritor de renome, membro da Academia Brasileira de Letras (19/10/1954). 
95

 A cidade hospeda desde ontem o ilustre professor Eduardo Lopes Rodrigues da Universidade do Brasil, que 

aqui se encontra a convite da Faculdade de Direito de Uberlândia, para conferir nas noites de 24 a 27 de outubro 

corrente, conferências no curso de Extensão Tributária, e designado pelo ilustre  o Diretor do Imposto de Renda, 
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A Câmara Municipal de Uberlândia aprovou projeto para colocação de uma 

fotografia do saudoso professor e ex-vereador Henckmar Borges no recinto 

de sua sala de sessões. A cerimônia de exposição da fotografia terá lugar na 

noite de amanhã. (JOR, 05/jan/1955) 

Tais notícias sobre o cotidiano de algumas figuras públicas ligadas a docência 

ganhavam destaque nas páginas do Jornal O Repórter, incrementando o capital político desses 

professores que em alguns casos se lançavam à vida política a partir da popularidade 

adquirida nas funções cotidianas no universo educacional.  

 

Considerações finais 

Por fim, reforçamos uma vez mais o objetivo da pesquisa em torno do interesse em 

debater as representações de imprensa construídas em torno da ideia de professor, mestre e 

educador pelo Jornal O Repórter revelando o jogo de interesses em torno dessas concepções 

difundidas, demonstrando que a disputa em torno do perfil da docência fora bastante acirrada 

nesse período, e também nas cidades do interior do país, como Uberlândia-MG. Uma das 

matérias sintomáticas desse debate foi a “Urge elevar e dignificar o professor” (JOR, 

06/abr/1956) onde se debatia um plano de educação para o Brasil, cuja meta deveria ser o 

desenvolvimento da nação a partir da criação de um “Fundo Escolar” buscando melhorar 

todos os níveis dos ensinos público e privado, considerando “indispensável (...) a iniciativa 

privada”. Em relação a necessidade de se valorizar o professor, a matéria jornalística 

vinculava essa valorização a formação inicial: 

Ensino Normal – Ponto excepcional de renovação pedagógica. É preciso 

haver um corpo de professores para todas as categorias de ensino. O 

primeiro passo é a escola normal, desde a primária a superior. Remunerado 

convenientemente o professor fará de sua escola o objetivo exclusivo de suas 

preocupações práticas. (JOR, 06/jul/1956) 

  Assim, as análises e reflexões feitas aqui mostram que no processo de crescimento da 

rede escolar urbana de Uberlândia, as representações sobre ideia e ideal de professor/a eram 

apresentadas entre dois pólos distintos: muitas vezes como figuras de prestígio dignas de 

exaltação, mas também, de forma sutil, eram apresentadas as dificuldades e fragilidades do 

trabalho em função da má formação e condições de trabalho.  

                                                                                                                                                         
Dr. Jorge Veloso Padilha que assim empresta valiosa cooperação ao nosso movimento cultural (JOR, 

22/out/1960). 
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A variedade de temas envolvendo o professorado é grande e suficiente para 

identificarmos o olhar do periódico sobre diferentes perspectivas a respeito da profissão 

docente. O professor é visto de muitas formas, mas em síntese, percebemos que sua 

representação, apesar de suas várias facetas, como o herói ou missionário que faz tudo para o 

bem maior de seus alunos, mesmo com toda dificuldade apresentada em boa parte das 

notícias. 
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AS PRÁTICAS DE ENSINO DESTINADAS À FORMAÇÃO DE 

PROFESSORAS NO INÍCIO DO SÉCULO XX: UMA ANÁLISE DO COLÉGIO 

IMACULADA CONCEIÇÃO DE BARBACENA - MINAS GERAIS 

Thassiana Aparecida de Paula – UFSJ 

Paula Cristina David Guimarães - UFSJ 

Resumo: Este trabalho tem o objetivo de identificar, compreender e analisar as 

práticas educativas destinadas às normalistas no Colégio Imaculada Conceição, da cidade de 

Barbacena, MG, no início do século XX. O colégio é de cunho confessional e uma das mais 
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antigas instituições educativas da cidade de Barbacena, fundada 1895 pela francesa Irmã 

Paula Boisseau e dirigida pelas Filhas de Caridade de São Vicente de Paulo. Os 

procedimentos dessa pesquisa se enquadram na perspectiva de investigação da análise de 

fontes históricas documentais e com isso a metodologia adotada parte da análise do Arquivo 

Escolar da referida instituição, do Arquivo Público Mineiro e do Arquivo Histórico Municipal 

Professor Altair Savassi. Os objetivos específicos giram em torno da compreensão da 

educação das mulheres em escolas confessionais e da identificação do contexto histórico que 

tais práticas aconteciam. O trabalho de pesquisa se justifica pelo pela pouca produção da 

temática “práticas educativas” no campo da história da educação. Tal carência se deve, 

sobretudo, pela falta de fontes que possam mobilizar pesquisas para identificar essas práticas. 

Podemos dizer que as práticas de ensino que temos hoje, são frutos desses modelos, que 

foram sendo adaptados a novos contextos e vividos dentro do cenário escolar atual. Também 

muitas dessas práticas ainda têm pouca visibilidade dentro do cenário educacional do país, 

isso se dá, além da falta de fontes de informações, também pelo desinteresse sobre 

determinados temas dentro das pesquisas sobre educação. Observando a riqueza histórica da 

instituição e para compreender melhor como se dava a formação docente nas Minas Gerais do 

século XX, tais práticas foram identificadas em documentos no seu arquivo escolar, tais 

como: caderno de normalistas, diários, atas, fotografias e objetos. Ainda em fase inicial, a 

pesquisa possibilitará a criação de categorias de análise tendo em vista as recorrências das 

práticas de educativas identificadas no Colégio Imaculada Conceição. 

Palavras- chave: Práticas educativas; educação católica; mulher. 

Introdução 

A Igreja, desde a colonização dos portugueses no Brasil estava presente não só na 

organização da política do país, mas também na educação, através dos jesuítas. Neste início, 

que se deu a partir de 1549, com a chegada dos mesmos, a educação somente era realizada 

para os homens, nesse sentido a mulher se mantinha de fora desse meio educacional. Um ano 

antes da expulsão dos jesuítas do governo Português e consequentemente no Brasil, ouve a 

criação do Sínodo da Bahia
96

, que declarava que nas instituições de ensino onde a igreja 

estava presente, não se permitiria negros, loucos e mulheres (ORLANDO; MESQUIDA, 

2017). 

A partir de 1830, as mulheres começam a ganhar um espaço em sua educação através 

das igrejas protestantes, onde era permitido a coeducação. A Igreja católica via-se pressionada 

pela presença de uma outra religião na educação das mulheres que inicia a partir disto, a 

aceitação do sexo feminino em suas instituições 

A reação católica não se fez esperar. Era necessário entrar na família e 

trazer as futuras “rainhas do lar” para o seio da Igreja por meio da 

escola, em especial dos internatos. Ali, elas seriam formadas de 

                                                 
96

 Objetivava a organização da vida religiosa no Brasil Colônia e é considerado um dos mais importantes 

documentos de cunho religioso dos tempos coloniais (SALVADOR, 1853) 
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acordo com os princípios da igreja e da fé católica, mas também 

segunda a ética e a visão de mundo católicas: receberiam a formação 

adequada para serem boas esposas (obedientes aos maridos, segundo 

recomendação do apóstolo Paulo), mães prestimosas, católicas fiéis 

capazes de manter “ a santidade das coisas sagradas” e não se 

deixarem ser corrompidas “ a santa doutrina, nem as instituições 

sagradas, nem os santos ensinamentos”. (ORLANDO; MESQUIDA, 

2017, p. 103) 

 

Houve também, um outro motivo para qual as mulheres foram aceitas nas escolas, 

dado que, o Brasil passava por um processo de laicização e uma desordem em sua 

constituição como república. Desde então a igreja acreditava que deveria haver uma 

recristianização da sociedade. Acreditava-se segundo Horta (1994), que a razão de toda crise 

que o Brasil passava, era que o Estado brasileiro precisava de uma doutrina para legitimar sua 

autoridade, e tal doutrina seria a católica. 

Nesse momento de reorganização do estado e a imposição do catolicismo, as mulheres 

eram vistas como fundamental. A partir da década de 30, as mulheres burguesas passaram a 

conquistar maiores espaços na vida pública. Tal fato levou a Igreja a uma divisão diante desse 

novo cenário: os setores mais conservadores insistiam no retorno das mulheres à esfera 

privada, restritas ao âmbito familiar; setores mais progressistas viam com bons olhos a 

ocupação desse novo espaço pelas mulheres, e percebiam a possibilidade delas auxiliaram no 

projeto de recristianização da nação, a partir dos diferentes espaços de trabalho que estavam 

passando a ocupar. “ Essa nova atitude gera entre os clérigos um sentimento de desconforto e 

insatisfação. Ao mesmo tempo, também, abre-se um novo espaço de profissionalização para 

as senhoras católicas” (AZZI, 2008, p.113 apud ORLANDO, 2017 p.125) 

E assim, a educação da mulher no Brasil veio se consolidando através de muitas lutas. 

Essa se fez por mulheres que reivindicavam contra a sua submissão ao homem e aos seus 

direitos de igualdades.  Segundo Del Priori (2009), haviam escolas em todos os cantos, porém 

a grande maioria eram dedicada a meninos e as que eram de exclusividade feminina haviam 

distinções em suas disciplinas e as mesmas com o foco maior nos trabalhos manuais.  

Com a criação das escolas normais no século XIX, a pretensão inicial era de se formar 

professores e professoras, porém o objetivo não foi alcançado e cada vez mais o número de 

mulheres matriculadas aumentavam e as escolas normais estavam cada vez mais formando 

um número maior de mulheres do que homens. 
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O mais grave era que tal tendência não parecia ser uma característica 

apenas dessa província. Em algumas regiões de forma mais marcante, 

noutras menos, os homens estavam abandonando as salas de aula. 

Esse movimento daria origem a uma “feminização do magistério”, 

fato provavelmente vinculado ao processo de urbanização e 

industrialização que ampliava as oportunidades de trabalho para os 

homens. (DEL PRIORI, 2009, p. 449) 

 

Todo esse processo de feminização do magistério foi criticado e ao mesmo tempo 

apoiado por muitos. Alguns alegavam que as mulheres possuíam cérebro pouco desenvolvido 

e não tinha a credibilidade para educar seus filhos, já outros acreditavam no instinto materno 

que a mulher possuía e assim seria mais benéfico a presença da mulher para a educação de 

suas crianças.  Com base nesses acontecimentos a mulher passaria a ter um papel 

fundamental, de guardiã e gestora da intimidade familiar, conjugal, e educadora das novas 

gerações (JINZENJI 2010). 

 Durante todo esse período, o currículo do magistério vinha se modificando e 

adequando as exigências da época. O currículo apresentava desde noções de cuidados afetivos 

até conhecimentos científicos para a educação da infância, sendo esses fundamentos 

apresentados as normalistas como práticas de ensino para serem aplicados em seus alunos em 

prol da sua educação. 

Contudo, ao se falar em práticas educativas dentro do campo de pesquisa da história 

da educação, ainda é notória a pouca produção do campo. Isso se deve, em certa medida, pela 

falta de fontes que possibilitam identificar essas práticas, assim como pelo desinteresse sobre 

o que aconteceu dentro dos diferentes cenários institucionais onde a educação acontecia. Em 

alguns casos, as práticas de ensino podem deixar alguns vestígios de informação em diários 

de professores, provas, atividades realizadas em sala, caderno de planejamento, entre outros 

documentos escolares. Além de poucas fontes que revelam sobre o cotidiano escolar, o acesso 

a elas ainda é bem restrito. De acordo com Julia (1995):  

[...] é preciso “arranjar espaço” e os documentos não são nem mesmo 

transferidos para depósitos de arquivos que deveriam legalmente 

recebe-los. Seria conveniente, em cada um dos países que 

representamos, fazer uma coleta similar de documentos idênticos, 

perguntando-nos a cada vez sobre a representatividade que lhes 

podemos atribuir (JULIA, 1995, p.5).    

Em Barbacena, Minas Gerais, tais práticas de ensino são identificadas em um caderno 

de exercícios diários de uma normalista do Colégio Imaculada Conceição e em documentos 

descobertos no arquivo escolar da instituição. Através desses registros é possível identificar 
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práticas de ensino destinadas as futuras professoras dá época e mediante dele poder 

compreender melhor como se dava a formação docente nas Minas Gerais do século XX. 

 O interesse em pesquisar as práticas de ensino e o Colégio Imaculada Conceição se 

deu através de um trabalho no âmbito de Iniciação Cientifica, onde identifiquei práticas de 

ensino atribuídas as normalistas em uma obra da educadora mineira Maria Lacerda de Moura, 

na qual a mesma iniciou os seus estudos na instituição a ser pesquisada. Diante disso, surgiu à 

vontade em fazer um levantamento do arquivo escolar do Colégio Imaculada Conceição, na 

qual foi encontrado documentos significativos para a pesquisa: um caderno de exercícios 

diários, atas de reunião de professores, registro de observações das irmãs nas salas de aula, 

termo de visita de inspetor, livros de matrícula, atas de resultados, boletins e diplomas. 

O Colégio 

 A partir do ano de 1849 a 1900, segundo o CERIS (Centro de Estatísticas e 

Investigações Sociais), foram vocacionadas 23 congregações femininas a se instalarem no 

Brasil atuando na educação e na assistência de meninas. Porém, segundo Horta (1994), em 

janeiro 1890 houve um decreto que se inicia uma separação entre Igreja e Estado onde ouve 

uma aderência maior de congregações femininas vindas para o Brasil, aumentando assim a 

criação de instituições confessionais privadas. 

 Com a criação das instituições privadas, a Igreja defendia que o Estado por mais que 

tenha se transformado laico, enviasse subvenções aos seus colégios para manter a população 

pobre dentro da doutrina na qual pertencia. Pois, somente a burguesia poderia ter acesso a 

essa educação cristã, já que a maioria da população brasileira essa considerada católica. 

(...) era o fato de grande parte das famílias católicas brasileiras não 

possuir condições financeiras de arcar com os custos necessários para 

ter seus filhos estudando nessas instituições. De acordo com o grupo 

envolvido nas discussões em torno da LDB, seria fundamental que o 

estado garantisse condições para que essas famílias tivessem a sua 

“liberdade de consciência” assegurada e para que os alunos oriundos 

das mesmas frequentassem instituições escolares cujo projeto 

formativo estivesse sintonizado com sua fé (ORLANDO; MAGALDI, 

2017, p. 38). 

 O presente colégio escolhido para análise de pesquisa, possui tais características, 

vindo ao Brasil para atender somente as meninas e com um contexto de assistencialismo a 

infância pobre que se localizava na região. Dado que, quando a igreja católica decidiu 

espalhar sua doutrina pelo mundo, suas congregações chegaram ao Brasil. Vieram 
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congregações da França, Itália e traziam com elas a doutrina da igreja, se dedicando ao ensino 

primário e a formação de professoras. 

O Colégio Imaculada Conceição é uma escola de cunho confessional e uma das mais 

antigas da cidade de Barbacena, fundada em 1895 pela francesa Irmã Paula Boisseau e é 

dirigido, desde então, pelas Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. A instituição 

funcionava inicialmente em anexo ao hospital Santa Casa da Misericórdia, onde a irmã Paula 

via-se a necessidade de se educar as meninas órfãs e pobres. No ano de 1900, a instituição 

toma posse de seu espaço físico próprio, realizado sob financiamento da própria família de 

irmã Paula, com uma arquitetura francesa, a instituição passa a atender não somente a infância 

pobre, como também a grande burguesia da região. 

A instituição foi ganhando prestígios e vinha meninas de diferentes lugares para serem 

educadas por essa irmã, possuindo um regime de internato e de externato. E mantendo o seu 

contexto de assistencialismo com alunas bolsistas. 

 Observando a riqueza histórica da instituição realizou-se uma busca em sites 

relevantes de pesquisa e não foi identificado nenhuma pesquisa sobre ela. Consequentemente 

nota-se que para a compreensão do objeto da pesquisa, que são as práticas de ensino, é preciso 

também resgatar como se deu o início do ensino Normal no colégio. 

Para esse fim, foram encontrados alguns registros em documentos e jornais impressos 

que estão localizados no Arquivo Público Mineiro e no Arquivo Histórico Municipal 

Professor Altair José Savassi –ACAHMPAS, validando e justificando a pesquisa a ser 

realizada.  

A presente pesquisa pretende além de contextualizar a história do ensino Normal no 

Colégio Imaculada Conceição, busca também identificar as práticas de ensino ensinadas a 

essas futuras professoras. Para tal compreensão é importante entender os processos de 

escolarização, ou seja, as práticas e experiências vivenciadas dentro de uma cultura escolar. 

Segundo Faria Filho (2003), a noção de cultura escolar é entendida como:  

[...] a forma como em uma situação histórica concreta e particular são 

articulados e representadas, pelos sujeitos escolares, as dimensões 

espaças temporais do fenômeno educativo escolar, os conhecimentos, 

as sensibilidades e os valores a serem transmitidos, a materialidade e 

os métodos escolares (FARIA FILHO, 2003, p.85). 

 Conforme Agostini (2018), o termo “práticas educativas” compreende além das 

atividades propriamente escolares. É um estudo de práticas conduzidas por agentes exteriores 
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se relacionando com um contexto histórico maior que considera a política e a cultura. Para tal 

compreensão é importante entender os processos, que à envolvem ou seja, as práticas e 

experiências vivenciadas dentro de uma cultura escolar. 

Entendendo a riqueza das fontes encontradas e o ineditismo da pesquisa na instituição 

em questão, poderemos através da análise dos documentos, identificar produção de saber 

geradas pelo discurso pedagógico ao longo da história da educação brasileira (FOUCAULT, 

1979). 

Aportes Metodológicos 

 Os procedimentos dessa pesquisa se enquadram na perspectiva de investigação da 

análise de fontes históricas documentais. Segundo Cellard (2008), é preciso antes de iniciar a 

análise documental, fazer uma avaliação crítica olhando com prudência e criticidade todo o 

documento. Nessa análise crítica é necessário a princípio compreender o contexto no qual foi 

produzido o documento, avaliar melhor a credibilidade de um texto, verificar a sua 

autenticidade e confiabilidade, examinar a natureza do texto e somente após essas 

compreensões dar início a uma análise. 

 A princípio será realizado um levantamento bibliográfico já que é a base fundamental 

para toda e qualquer pesquisa. Através dele é possível obter subsídios para a pesquisa com 

diferentes enfoques, mas que articulam uma única fonte. É uma investigação que induz o 

pesquisador a ter uma ideia clara do problema em questão, ficando mais familiarizado com o 

assunto e viabilizando a captação de ideias para uma nova análise. A busca se faz importante 

para que não se replique o assunto que será discutido, trazendo mais contribuições para a 

pesquisa cientifica. 

 A pesquisa será produzida através de uma abordagem qualitativa. Conforme Pires 

(2008), a pesquisa qualitativa permite descobrir e construir seus objetos a medida em que a 

pesquisa progride e utilizar amostras para esclarecer alguns aspectos gerais do objeto. Nessa 

situação será realizado uma amostragem institucional, que possibilitará compreender as 

práticas de ensino em um contexto maior, no caso de Minas Gerais. Contudo, para limitar 

uma amostra é necessário ter clareza de três noções: universos variáveis gerais, universo de 

análise e a amostra operacional. 

 Os universos variáveis gerais na pesquisa será o entendimento do contexto que é a 

formação de professoras e a presença da mulher no magistério, já o universo de análise será a 
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instituição escolhida Colégio Imaculada Conceição e pôr fim a amostra operacional que será 

as práticas de ensino destinada a formação de professoras no Colégio Imaculada Conceição. 

Tais compreensões são necessárias para a análise do objeto da pesquisa. 

  E, para melhor compreender a amostra operacional que será as práticas de ensino, 

serão criadas categorias de análise. Segundo Gouvêa (2004), é possível elaborar muitas 

categorias de análise através de uma mesma leitura. Contudo, o que deve ser levado em 

consideração, nesse processo de categorização de informações, é o foco, ou seja, o problema 

de pesquisa.  Serão categorizadas as recorrências que serão encontradas nos documentos 

analisados, e a cada categoria elencada serão feitas suas devidas análises. 

Algumas considerações 

O presente trabalho se encontra em fase inicial e ainda não possuí análises 

aprofundadas. Trata-se de um projeto apresentado ao programa de pós-graduação em 

educação PPEDU na Universidade Federal de São João del-Rei no qual se encontrs em 

andamento. A seguinte pesquisa visa identificar as práticas educativas em uma escola 

confessional na qual o processo se encontra no levantamento das fontes na instituição em 

questão e logo após será iniciado as devidas análises e considerações. 

Nota-se que há poucas pesquisas sobre escolas confessionais devido a guarda dos 

documentos e seu difícil acesso.  Pode-se dizer também que há um etos religioso elementar na 

formação das primeiras professoras no Brasil, mesmo as que foram exercer o seu ofício em 

escolas do estado e isso se reflete em suas práticas tanto escolares como educativas, ou seja, a 

doutrina católica, por mais que o estado permanecesse laico, estaria presente nas escolas 

públicas através de seus professores.  
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REPRESENTAÇÕES DA ESCOLA: QUE ESCOLA OS NOVOS LETRADOS 

VIVERAM, QUE ESCOLA FORMULARAM NA MEMÓRIA E QUE ESCOLA 

INVENTARAM NA ESCRITA? 

 

Cecília Rodrigues Fadul- UFMG 

Ana Maria de Oliveira Galvão-UFMG 

 

O texto que por hora se apresenta é parte dos resultados da pesquisa de mestrado, 

intitulada Escolas de memórias: representações da escola entre novos letrados (Minas 

Gerais, décadas de 1900 a 1930), sob orientação de Ana Maria de Oliveira Galvão, defendida 

em julho de 2017 na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. 

Identificar e analisar as formas como a escola mineira do início do século XX foi apreendida e 

contada e, em alguma medida, vivida por homens e mulheres considerados novos letrados, 

foram os objetivos fundamentais deste trabalho. A principal intenção dele foi, portanto, 

investigar as representações da escola que autores(as) mineiros(as) de autobiografias – 

nascidos(as) na década final do século XIX ou primeiras décadas do século XX e 

considerados novos letrados – construíram ao longo de suas trajetórias de vida. A definição de 

novos letrados baseia-se no conceito de “novos leitores”, cunhado por Jean Hébrard, para 

designar a primeira geração de indivíduos ou grupos sociais que realizam, com maior 

intensidade, participação nas culturas do escrito.  

O longo título deste artigo denota uma compreensão fundamental da investigação 

realizada. Indica a percepção que essas três escolas: a vivida, a constituída na memória e a 

fabricada na escrita autobiográfica resultam, sem se auto excluírem e numa auto combinação, 

nas representações de escola que nossos(as) autores(as) apresentaram. A escola vivida se 

localiza nas infâncias dos(as) autores(as), que nascidos(as) no final do século XIX e início do 

XX, encontravam-se em idade escolar nas primeiras décadas dos 1900. A partir dessas 

experiências, da escola ou da falta dela, iniciaram um processo de constituição e revisão de 

memória que abarcou a infância dos autores, toda sua juventude, idade adulta e, para alguns, a 

velhice. Donde se conclui que a escola “guardada”
97

 na memória dos(as) escritores(as) 

perpassou o tempo das experiências e todo o acumulativo dos anos até a escrita da 

autobiografia. Assim, finalmente, no momento da escrita das memórias, a seleção do que 
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 Ao utilizar a expressão “guardada na memória” destaca-se a percepção de que a memória se constitui de 

lembranças selecionadas e revisadas. A ideia é de que se “guarda” alguns fatos e aspectos
  
e se despreza outros. 

Desse modo a formação da memória é entendida como dinâmica e seletiva, nunca estática. 
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devia ou não ser escrito, a importância ou indiferença atribuída a um fato narrado, o tom da 

narrativa escolhido, a cronologia aplicada, o preenchimento das lacunas da memória por 

artifícios diversos (BOURDIEU, 1996/2006), entre outros fatores que constituem a 

subjetividade daquele que escreve as memórias, permitem entender o movimento de invenção 

de uma escola. 

Os autores investigados, segundo a proposta deste estudo, apresentaram uma escola: 

aquela que construíram representativamente segundo a revisão de suas vidas, possibilitada e 

viabilizada pela escrita memorialística. É importante para essa pesquisa a compreensão de que 

“o real existe somente como representado [...] Assim, as práticas só possuem sentido quando 

representadas, se existir a verdade, ela se situa entre as práticas e as representações, sendo que 

esta relação não deve ser polarizada, ao oposto, é necessário potencializar seu 

entrecruzamento” (GUARATO, 2010, p.1). 

Dessa forma, o interesse sobre o que pensa o grupo investigado acerca da escola 

coloca como fundamental a compreensão das práticas escolares que geraram as 

representações sobre a própria escola. Não foi descuidado o “principal desafio que se 

apresenta à história cultural: como pensar a articulação entre os discursos e as práticas” 

(CHARTIER, 1990/2009, p.47).  O fato é que esses homens e mulheres frequentaram uma 

escola localizada num determinado tempo e espaço: nas Minas Gerais, no início do século 

XX. É também a partir desse chão, desse vivido, desse cotidiano, desse palco – o dia-a-dia de 

frequência ou ausência escolar – que os autores constroem uma figura de escola, atribuindo a 

ela, singularidades que partem de suas experiências pessoais e coletivas. Novamente, destaca-

se que essa representação é constituída não somente quando os autores vivenciam essas 

práticas, como também no momento da escrita da obra, que, como já foi apresentado, ocorre 

anos após as suas experiências.  

Em um primeiro movimento de análise, optou-se por destacar e analisar, tendo como 

base os elementos da “cultura escolar” 
98

, as variadas descrições que nossos autores 

apresentam sobre: o espaço escolar, a organização do tempo escolar, os sujeitos da escola e os 

saberes escolares. A expectativa foi levantar e analisar o que há em comum e o que se 

diferencia, nas obras analisadas, acerca desses elementos de análise. Compreende-se que, tal 

como apresentou Boto (2003a), a cultura escolar integra: “[...] a lição e o exercício da sala de 

aula; a exposição do professor sobre a matéria. Abarca também, por seu turno, os bilhetinhos 
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 Elementos propostos, entre outros, por Faria Filho (2000).  
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que as meninas enviam umas às outras, abordando – tantas vezes – assuntos absolutamente 

alheios ao que se passa na aula” (BOTO, 2003a, p.387). Nesse sentido, para a experiência 

dessa análise foram demarcados os textos e comentários dos(as) autores(as) investigados 

sobre a escola, buscando identificar a cultura escolar que contavam em suas memórias. Ao 

longo da dissertação, será possível visualizar como se localizou e analisou o que Boto (2003a) 

continua evidenciando como partes constituintes da cultura escolar: 

Cultura escolar é a divisão das matérias; mas é também o horário de recreio: 

intervalo pleno em significados que escapam, em geral, de qualquer registro. 

Cultura escolar é, como já se verificou, uma dada distribuição do espaço e do 

tempo escolares: mas compõe-se também dos espaços e dos tempos de 

inscrição das transgressões. Cultura escolar é a carteira enfileirada; mas é o 

piscar de olhos de quem olha para trás. É a prova e sua “correção”; mas é o 

“colar” e o “dar cola”. É a ordenação de comportamentos prescritos pelos 

adultos; mas é, sobretudo, a apropriação diferenciada que novas e sempre 

novas gerações farão com aquilo que se pretende fazer delas. Finalmente, 

não podemos pensar a cultura escolar se não trabalharmos o impacto das 

questões do cotidiano: daquilo que responde pelo nome de indisciplina; dos 

alunos que perturbam a aula; dos que “cabulam aula”; dos que se sentam no 

“fundão” da classe (“lá atrás”); dos que “dedam” os colegas que “levaram 

cola”(BOTO, 2003a, p.387).  

Em atenção aos caracteres máximos delimitados para esse texto, apresenta-se apenas o 

primeiro e segundo dos cinco tópicos relacionados a cultura escolar analisados integralmente 

na dita dissertação.
99

 

Espaços escolares 

A organização política da nação, em inícios do século XX, conferiu autonomia aos 

estados para legislar sobre assuntos como a educação, mantendo o aspecto descentralizador 

estabelecido pelo Império através do Ato Adicional de 1834 (OLIVEIRA, 2001). Por 

conseguinte, verifica-se, na década de 1900, o desenrolar de várias reformas estaduais no 

âmbito da educação. Segundo Veiga (2007), muitos estados brasileiros “basearam sua 

estrutura educacional no sistema adotado no Rio de Janeiro” (p.242), onde se estabeleceu a 

gratuidade e laicidade da escola primária.  

No caso de Minas Gerais, Veiga (2007) indica que a “obrigatoriedade e a gratuidade” 

do ensino para crianças de 7 a 13 anos, “foram estabelecidas em 1892. Havia escolas urbanas, 

distritais e rurais com currículos diferenciados e enciclopédicos, mas normalmente se 

ensinava apenas o básico: ler, escrever e fazer contas” (VEIGA, 2007, p.246). Essas escolas 

foram denominadas, segundo sua organização: como isoladas ou singulares e reunidas. Tais 
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 Texto na íntegra acessível em: http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/BUOS-B5UK8T. 

http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/BUOS-B5UK8T


X COPEHE 
Minas no Passado e no Presente: Percursos da História da Educação  

 

260 

 

termos foram, segundo Gouvêa et al (2016), utilizados para estabelecer distinção dos grupos 

escolares, implantados em Minas a partir de 1906. As escolas isoladas podiam ofertar toda a 

formação primária ou apenas um ou dois anos desse ciclo, em turmas multisseriadas e 

geralmente em espaços diversos adaptados para a função do ensino. O termo escolas reunidas 

indicava o agrupamento das quatro séries primárias em um só espaço, em que se estabelecesse 

o ensino graduado. O ensino secundário representava a escolaridade pós-escola primária, e 

tinha duração prevista de sete anos, cuja frequência, até 1931, não era obrigatória (VEIGA, 

2007). 

  Nota-se que os trechos em que os autores se dedicaram a avaliar e descrever o espaço 

e a organização dos tempos escolares são mais escassos quando comparados a outros 

elementos sobre a escola. Essa percepção leva à hipótese de que os autores elencaram outros 

pontos que acreditaram ser de maior importância, quando queriam escrever sobre a 

experiência escolar.  

Quanto ao espaço, alguns autores enfatizaram, sobretudo, o impacto da chegada dos 

grupos escolares, com suas formas próprias e pomposas de ser escola. Nem todos os autores 

frequentaram grupos escolares, como se apresenta na tabela a seguir, nem todos os autores 

comentaram sobre essa questão. No entanto, para aqueles que tiveram acesso a esse novo 

espaço escolar, impressiona a maneira como os comovem os novos prédios, que não mais são 

as salas, ou demais cômodos das casas dos professores, mas espaços próprios que reúnem 

meninos e meninas, de diversas classes estudantis, mas cada qual em sua sala. “O primeiro dia 

em que frequentamos as aulas [no grupo escolar da cidade] como ouvinte foi mesmo de fazer 

tremer o coração da gente!”
100

  (FAGUNDES, 1977, p.40). 

Desse modo, os mais longos e expressivos comentários sobre os espaços escolares são 

realizados pelos autores que frequentaram grupos escolares e sobre eles. Impressiona o valor 

que atribuem a esses espaços, ilustrados com longas descrições dos cômodos, das disposições, 

das formas e das novidades que a instituição escolar passa a conter fisicamente: banheiros 

para cada gênero e pátios, por exemplo. 

A inauguração do grupo escolar foi um extraordinário acontecimento para a 

cidade [...] O grupo escolar, por dentro e por fora, não era um colégio, 

mas um palácio. Quanto espaço e conforto, mais do que isto, quanta beleza! 

Espaçosas salas, com muitas janelas, muita luz, estampas coloridas nas 

paredes, enormes mapas, carteiras novinhas, enormes quadros negros. No 
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 Optou-se por manter todas as citações diretas das fontes (as autobiografias) em itálico para destacar tais 

trechos de outras referências citadas. 
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centro do edifício em forma de cruz um grande páteo. Que festa para meus 

olhos aquele edifício e sobretudo para a garotada que viera da escola pública, 

do velho casarão de taipa a cair os pedaços! Agora havia de tudo, água 

encanada, pias, banheiro, pia, lavatórios, tudo branquinho, esmaltado, de 

louça, azulejado. Não seria mais preciso fazer as necessidades no fundo da 

escola... muitos alunos de dona Castorina transferiram para o grupo 

(PORTES, 1985, p. 32, grifo nosso).  

 

Note-se que, nesse comentário, Portes (1985) atribuiu ao grupo escolar exatamente a 

mesma conotação que Faria Filho (2000) encontra em sua investigação sobre os grupos 

escolares e a cultura escolar em Belo Horizonte, durante a Primeira República: 

Esse movimento de afirmação de uma nova forma escolar, que vinha se 

dando desde meados do século XIX, produz, como seu símbolo mais 

acabado, os grupos escolares, cuja representação, nos documentos 

analisados, é construído em estreita relação com a forma de organização 

anterior da instrução pública – as escolas isoladas -, sugerindo sempre, 

através da utilização de um “esquema lógico” binário e polarizado, que o 

movimento faz-se do “arcaico” para o “moderno”, do “velho” para o “novo”, 

dos pardieiros para os palácios [...] (FARIA FILHO, 2000, p.25, grifo 

nosso).  

 

O impacto da forma escolar, que se inaugurou com os grupos escolares, ressoa 

também na lamentação daqueles que não estudaram nessas instituições. Reflete-se aqui o 

movimento da escrita autobiográfica que não é simultâneo à vivência, e que pode trazer, 

portanto, uma análise que reflita o momento de quando se escreve e não de quando se vive. É 

possível acreditar que no momento em que frequentava a escola isolada ou reunida, um 

determinado autor não conhecesse a estrutura física dos grupos escolares ou suas demais 

particularidades, não obstante, quando escrevem, anos mais tarde, já tenha ciência dessa outra 

maneira de organização escolar, o que condiciona essas lamentações: “Na época primitiva de 

nossa vida, não tínhamos sequer um modesto Grupo Escolar na nossa cidade. As aulas eram 

nas salas das casas dos Professores” (COSTA, 1979, p.13).  

Esses autores, a maioria entre os analisados, ressaltaram o fato de as aulas serem 

ministradas nas casas dos professores, e vez ou outra, apontaram alguma precariedade dessa 

condição. Testemunharam, por exemplo, que uma escola primária, que frequentaram 

aproximadamente por quatro anos, mudou-se três ou quatro vezes de lugar, possivelmente 

para acompanhar a mudança de moradia da professora regente. “Durante o tempo em que 

estudei no Colégio Nossa Senhora da Glória, passamos por três ou quatro casas” (PORTES, 

1985, p. 30). 
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Os autores(as) têm das escolas isoladas, do ponto de vista do espaço, entre outros, a 

mesma ideia que Faria Filho (2000) localiza em sua pesquisa, que utiliza, sobretudo, os 

relatórios dos inspetores educacionais do início do século XX, em Belo Horizonte. O que se 

encontra é uma desvalorização da escola isolada ou reunida frente ao grupo escolar: “naquele 

tempo Leopoldina era um atraso só, não havia indústria, colégio, a não ser as escolas públicas, 

regidas por professores não diplomados e mais burros do que eu” (BOTELHO, 1976, p.74).  

Embora sejam feitos consideráveis elogios ao grupo escolar pelos(as) autores(as) 

investigados, não se ausenta das descrições nas autobiografias críticas à inédita forma de 

escola. Observe-se como, no comentário a seguir, o mesmo autor que escreveu significativos 

elogios ao espaço inaugurado, logo notou que a estrutura física podia ser passageira, e não 

garantia à instituição escolar a qualidade que se almejava: “Fora-se todo o encanto do grupo, 

do palácio de cristal, das primeiras impressões. Agora só tristeza e aborrecimento. As caras 

dos colegas me irritavam. [...] Tudo o que parecia azul começou a escurecer, mesmo porque a 

molecada começou a depredar o prédio” (PORTES, 1985, p. 33). 

Identifica-se também que, para alguns autores, as questões relativas ao espaço da 

escola não foram alvo de debates ou discussões, críticas ou elogios, mas tão somente de 

descrição. Não fizeram comparações com diferentes formas de organização espacial da 

escola, apenas apresentaram sua escola: “Aos 7 anos meu pai me matriculou na escola de D. 

Marianinha Mourão, esposa do então político de destaque Sr. Olímpio Mourão” [...] 

(SANTOS, 1963, p. 20). E há, mesmo aqueles que fazendo comparações, não hierarquizaram 

os espaços, mais uma vez apenas os apresentaram: “Em São Gonçalo do Pará, naquela época, 

não havia grupo escolar e sim escolas reunidas. Era um prédio situado na esquina da Praça da 

Matriz com a rua de baixo [...] com dois salões grandes” (FAGUNDES, 1977, p.31). 

Destaca-se também uma recorrência entre os autores que é a demarcação da 

existência, em suas escolas, do espaço específico para meninos e meninas. Assim havia as 

escolas mistas, que embora acolhendo feminino e masculino simultaneamente, reservavam 

espaços de sociabilidade específicos para cada gênero. “Em cada sala, havia meninos e 

meninas, classe mista, portanto” (FAGUNDES, 1977, p.40). E havia as escolas só para 

meninos e só para meninas: “Agora como passei um ano na D. Elvira vou para a D. Lourdes 

Perlingeiro. Era colégio só para meninos” [...] (BOTELHO, 1976, p.75).    
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Para um único autor, entre os sete que compõem o corpus principal dessa dissertação, 

que frequentou o ginásio, também se verifica o apreço pela forma física da escola, sua 

adequação à sua função.  

Havia dois ginásios na cidade. Baltasar escolhera aquele que estava instalado 

num prédio enorme, de três andares, mas antigo, um velho casarão afinal, 

um velho casarão reformado. Já o outro colégio, que maravilha! Prédio 

construído recentemente, em linhas modernas e com um conforto de fazer 

inveja: campo para futebol, basquete, piscina. Ora, que trapalhada! Por que 

Baltasar não me matriculara naquele ginásio tão bonito? Que pena! [...] 

Depois, disseram-me que o colégio novo era muito desorganizado. Não 

acreditei (PORTES, 1985, p.58).  

 

Na análise, um último ponto de destaque na descrição espacial da escola, diz respeito 

exatamente a ausência desse espaço, nas localidades onde viveram alguns dos novos letrados. 

“E nas fazendas não havia escolas, havia enxadas em abundância” (JESUS, 1986, p.132). A 

ausência da escola foi descrita como atraso, como subdesenvolvimento, e como negativa da 

experiência de uma parte importante da vida. “Lá onde fui criado não se usava estudar. Além 

de não ter escola ninguém sabia ensinar. A ignorância era tanta, entre o povo do lugar, que 

ninguém enxergava o valor escolar” (OLIVEIRA, 1974, p.21). 

 Tempos escolares 

Que importância assume o tempo na configuração escolar? Segundo Faria Filho e Vago 

(2001, p.118):  

[...] os tempos escolares são múltiplos e, tanto quanto a ordenação do espaço, 

eles fazem parte da ordem social e escolar. Sendo assim, são sempre 

"tempos" pessoais e institucionais, individuais e coletivos, e a busca para 

delimitá-los, controlá-los, materializando-os em quadros de anos/séries, 

horários, relógios, campainhas, deve ser entendida como um movimento que 

tem ou propõe múltiplas trajetórias de institucionalização. Daí, dentre outros 

aspectos, a sua força educativa e a sua centralidade no aparato escolar. 

 

Assim como esses autores, outros que se dedicaram aos estudos sobre a escola 

reivindicam para a organização temporal dessa instituição grande relevância (Souza, 1999; 

Viñao Frago, 1998; Faria Filho e Vidal, 2000). Para Faria Filho e Vago (2001), o tempo - 

sobretudo no período histórico em que os autores analisados na presente pesquisa 

frequentaram a escola – assume considerável centralidade para a configuração escolar. 

Entretanto, o que se nota entre as obras analisadas é uma ausência - até incômoda - de trechos 

que comentem sobre esse assunto. 
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Ao se enumerar e quantificar todos os comentários sobre a escola realizados nas 

autobiografias, localiza-se apenas seis que tratam da organização do tempo no ambiente 

escolar, enquanto outros aspectos analisados chegam a mais de trinta. Certamente as 

autobiografias, por si, não se configuram como um estudo científico sobre a escola, e por isso 

mesmo, apresenta-se o dado comparativo supracitado: mesmo quando não se pretende estudar 

a escola, que é o caso das escritas autobiográficas analisadas, outros aspectos são 

considerados mais interessantes por nossos autores: ou para constituir a memória que 

guardam de escola, ou para se escrever em um livro que conta uma história de vida. 

Destaca-se também o fato de que há, no momento em que os autores se encontravam 

na idade escolar, para a frequência do primário, forte debate em torno dos aspectos espaciais e 

temporais da escola mineira, por parte dos intelectuais. Assim é que Faria Filho e Vago 

(2001) pontuam a presença desses aspectos como constitutivos do que se pretendia inaugurar 

a partir da reforma do ensino primário mineiro de 1906, chamando atenção para o fato de que: 

[...] a escola até então [antes do que pretendeu a reforma] era uma instituição 

que se adaptava a vida das pessoas [...] era preciso mais que produzir e 

legitimar um novo espaço para a educação. Era preciso também que novas 

referências de tempos e novos ritmos fossem construídos e legitimados 

(FARIA FILHO e VAGO, 2001, p.117).  

 

 Todavia, a discussão da intelectualidade e as políticas públicas educacionais parecem 

não ter alcançado ou impressionado os alunos das escolas primárias do período, pelo menos 

não o grupo pesquisado. A discussão que nossos autores trazem, elenca, sobretudo, o horário 

de entrada e permanência na escola: “Depois de tomar banho e almoçar, às onze horas, seguia 

em direção à escola” [...] (FAGUNDES, 1977, p.36).  “Onze e meia era hora de ir para o 

colégio” [...] (BOTELHO, 1976, p.154).  “Onze horas. A sineta da Escola Nossa Senhora da 

Glória já soou. Vão os alunos entrando na sala, silenciosamente, e tomando os seus lugares” 

(PORTES, 1985, p.28). “Trabalhava no comércio das onze horas do dia até às nove da noite, 

visto que das sete às onze era meu horário escolar” (COSTA, 1979, p.21). 

O fato de quatro, entre os sete autores lidos, demarcarem o horário de chegada à 

escola, sugere que o objetivo de se institucionalizar um tempo escolar fora alcançado. Era um 

horário exclusivo para a dedicação à escola, outras tarefas ou compromissos poderiam ser 

realizados somente antes ou após esse tempo. É assim que muitos autores indicaram que o 

horário de trabalho era limitado pela frequência escolar. É assim que outros descreveram suas 

brincadeiras antes ou depois da escola, e, sobretudo nas férias, “que naquele tempo [...] eram 
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de três meses consecutivos: dezembro-janeiro-fevereiro. As aulas começavam a 1º- de março” 

(FAGUNDES, 1977, p.46). A escola e os trabalhos, remunerados ou em casa, presentes desde 

a infância da maioria dos autores analisados, eram obrigações a que se dava prioridade. 

A frequência escolar era obrigatória, outros afazeres deviam respeitar essa 

prerrogativa: [...] “mas só podia ser depois das 11 horas, quer dizer, depois do colégio, e 

almoçados” (BOTELHO, 1976, p.163). Entretanto, atrasos eram tolerados quando 

justificados, especialmente porque um número não tão abrangente de escolas determinava 

longos trajetos. Alguns autores narraram, então, sacrifícios necessários para se ir e voltar da 

escola, como Fagundes (1977): 

[...] frequentando as aulas na cidade e pela manhã, além de tudo! Tínhamos 

que madrugar mesmo e andar uns três quilômetros até o grupo escolar, a fim 

de assistirmos as aulas a partir das sete horas. Como o diretor estava ciente 

que residíamos na aldeia da Várzea da Olaria, ele avisara as nossas 

professoras para que tivessem um pouco de condescendência para conosco 

(FAGUNDES, 1977, p.43-44).  

 

    Essa obrigatoriedade nem sempre foi representada como um aspecto positivo. 

Apresentada como imposição, trouxe aos que não se sentiam contemplados pela escola, 

consideráveis lamentações. Embora as regras existissem e fossem conhecidas, os autores 

investigados relataram momentos em que o tempo de escola era transgredido e transformado 

em tempo de brincadeiras, ou cumprido com extremo pesar: “Continuei indo a escola, porque 

o comparecimento era obrigatório. Mas não me interessava pelos estudos [...] Implorava a 

minha mãe para não deixar eu ir à escola” (JESUS, 1986, p.152). E ainda: 

Eu não estava gostando de frequentar a escola, por estar sozinho no meio das 

meninas e começara então a fugir [...] eu saía de casa para ir ao grupo 

escolar, mas tomava rumo diferente, indo nadar no rio ou perambular por aí 

[...] (FAGUNDES, 1977, p.48-49). 

 

A questão da transgressão e da resistência aos ordenamentos da escola está presente 

em outros trechos das autobiografias dos novos letrados, e será analisada em outros tópicos. 

Para Julia (2001): “Existe uma cultura dos jovens que resiste ao que se pretende inculcar: 

espaços de jogos e de astúcias infantis desafiam o esforço de disciplinamento. Essa cultura 

infantil, no sentido antropológico do termo, é tão importante de ser estudada como o trabalho 

de inculcação” (JULIA, 2001, p. 36-37). Os(as) autores(as) investigados demonstraram em 

vários momentos essa dualidade: por vezes apresentam orgulhosamente a forma como 
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atenderam às expectativas da instituição escolar, outras vezes demonstraram as maneiras 

como a elas resistiram.  

No que tange aos tempos escolares descritos, pode-se concluir que para os autores 

havia um tempo próprio da escola, obrigatório, prioritário, nem sempre bem visto, mas 

necessário. Estratégias eram encontradas para se vivenciar esse tempo, conforme a escola que 

cada um viveu; para uns, tempos prazerosos, para outros, penosos.  

Pouco foi descrito sobre como era distribuído e organizado internamente esse tempo. 

No entanto, cotejando os relatos constata-se que havia a exposição da aula, com explicação do 

professor: “Certa feita, o Sr. Afonso estava junto ao quadro-negro, explicando algo que ele 

havia escrito para os alunos (FAGUNDES, 1977, p.31). Havia o momento do recreio: Dois 

pátios internos para o recreio da garotada: um para os meninos e outro para as meninas” 

(FAGUNDES, 1977, p.40). O tempo dos exames também estava bem demarcado: “Primeiro, 

a prova escrita de português, na qual tinha certeza, me saíra bem. Na prova escrita de 

aritmética caíram frações ordinárias, que por sorte aprendera com D. Castorina. Nos exames 

orais, fui, de fio a pavio” [...] (PORTES, 1985, p.58). 

 Apenas um autor demarca os tempos de atividades físicas, ou pelo menos espaço 

próprio para sua prática: “Prédio construído recentemente, em linhas modernas e com um 

conforto de fazer inveja: campo para futebol, basquete, piscina” (PORTES, 1985, p.58). Por 

fim, podemos dizer que havia um tempo para atividades extra escola, mas organizada por ela, 

que podemos chamar de atividades cívicas, por sua ligação com as datas comemorativas 

referentes a marcos históricos do país: “Nas escolas daquele tempo se aprendia também 

exercício militar e eram muito comuns em dias de festa nacional pelotões de crianças pelas 

ruas da cidade” [...] (SANTOS, 1963, p. 20). 

Para um dos autores, a questão da organização dos tempos das escolas multisseriadas 

foi vista com espanto e ao professor foi atribuído específico talento para conduzir 

simultaneamente trabalhos pedagógicos diferenciados: “Não sabíamos como ele procedia para 

lecionar para as quatro classes a um só tempo, num único salão. Deveria ter o seu processo 

pedagógico para isso” (FAGUNDES, 1977, p.31). Esse comentário ressalta, mais uma vez, 

que as reformas de ensino, promovidas no início do século XX, não significaram mudanças 

rápidas e simultâneas nos diversos espaços que formavam as Minas Gerais. A seriação em 

tempos e em espaços próprios e claramente delimitados estava presente para alguns autores, 

mas não para todos.   
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EDUCAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA: ESTRATÉGIAS DE DONAS E PLEBEIAS PARA 

PROVER O SEU SUSTENTO E A MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA NAS VILAS DE 

SABARÁ E PITANGUI (1750 – 1850) 

 

Faber Clayton Barbosa – UFMG 

Nelian Karolina Belico Marques Scarano – UFMG  

Resumo: A preservação da ordem e das posições sociais apresentaram-se como 

elementos fundamentais para a sociedade moderna nos séculos XVII e XVIII. Neste sentido, a 

educação seguia destinada a públicos diferentes, havendo uma voltada aos nobres e outra aos 

grupos populares, havendo distinção também dos processos de ensino voltados aos gêneros. 

Por outro lado, houve nesse mesmo tempo, um entendimento, baseado no pensamento 

moderno, que valorizava a família e seu potencial como instituição educativa. Na sociedade 

colonial mineira, as mulheres eram social e juridicamente dependentes de uma figura 

masculina. Não raro eram os casos de mulheres que se encontravam solitárias, seja pelo 

falecimento do pai, do marido, do irmão ou ainda por não possuir nenhum desses em suas 

vidas. Contudo, existe na historiografia inúmeros casos de mulheres que foram tutoras e 

administradoras dos bens de seus filhos e também de mulheres solitárias que proviam o 

próprio sustento. Em ambas situações essas mulheres encontravam estratégias para atuar e 

sobreviverem em uma estrutura social pautada em valores patriarcais a partir de um 

conhecimento adquirido por meio da educação. Vale destacar que a noção de educação aqui 

utilizada é no sentido amplo de formação para a vida em sociedade, portanto compreendendo 

o ato de educar como algo que vá além do instruir para a letras, mas também considerando a 

aprendizagem para realizar uma ocupação profissional e a aquisição de conhecimento para 

recorrer aos seus direitos em uma instância judicial. Desse modo, o objetivo dessa 

comunicação é perceber como os saberes de diferentes matizes, adquiridos por meio de algum 

processo educativo, foram utilizados como subterfúgios por donas e plebeias para garantirem 

de certa maneira a sua sobrevivência. O aporte documental que possibilita tal abordagem são 

os inventários e testamentos das vilas de Pitangui e Sabará, da segunda metade do século 

XVIII até os primeiros cinquenta anos do século seguinte .O intuito é apresentar como 

mulheres de diferentes condições sociais nas Minas Gerais, conseguiram encontrar saídas 

jurídicas para administrar as tutorias de suas crianças e seus bens e vislumbrar formação 
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educativa para os mesmos e outras casos. Analisar como saberes ligados a práticas 

profissionais eram fundamentais para proporcionar condições para a vida material. 

 Palavras- chave: Educação , sociedade colonial mineira , mulheres. 

 

A história da mulher na América colonial portuguesa vincula-se às perspectivas da 

Igreja católica que têm a família como principal instrumento de reprodução de sua ideologia, 

como um núcleo irradiador da moral cristã. A partir da Reforma protestante e da Contra 

Reforma católica os discursos sobre as questões femininas, os corpos e prazeres das mulheres, 

procuram descrevê-los como fontes de problemas e pecados. O perfil submisso da mulher era 

corroborado pela literatura que apregoava um modelo contido e obediente a ser seguido pela 

mesma. Havia um consenso entre autores laicos e líderes religiosos de que o casamento se 

apresentava como elemento fundamental para o equilíbrio social quando no bojo do mesmo 

vigorasse a ausência de paixões, a obediência e a subordinação da mulher ao marido.  

Assim o casamento era considerado como um importante instrumento para a 

manutenção da ordem social. Através dele, homens e mulheres eram disciplinados para 

cumprirem determinados papéis sociais e domesticar seus afetos e impulsos da carne. Foram 

nos casamentos que as mulheres teriam sua razão de existir em sociedade para 

desempenharem as funções de mãe e esposas e ocuparem o interior do espaço doméstico. O 

bom modelo de comportamento de mulheres no período colonial brasileiro era fiscalizado 

pelo Estado, pela Igreja, pela vigilância dos pais, irmãos, tios, tutores, etc.  

Por parte de instituições e dos homens esperava-se que a mulher contivesse seus 

ímpetos sexuais por estes serem poderosos e ameaçar desestruturar os alicerces sociais da 

família, das instituições e da sociedade como um todo. Em consenso, entre todos esses 

sujeitos e instituições, havia a ideia de superioridade do homem sobre a mulher. O macho 

(marido, pai, irmão etc) era expressão de Cristo no lar, enquanto a mulher representava Eva, 

fêmea que levou Adão ao pecado (ARAÚJO, 2004, p. 46-49, DEL PRIORE, 1994, p. 16-19). 

Porém, relatos de viajantes já adiantaram que a realidade colonial era composta por 

lares pequenos e famílias com estruturas simplificadas, com alta incidência de mortalidade 

infantil, desconhecimento de moléstias da primeira infância, quadro que reduzia o número de 

filhos nas famílias. Os registros de viajantes descreveram também um número grande de 

crianças abandonadas e o universo inumano infantil da escravidão. Num cenário de extrema 

pobreza como o colonial, a dinâmica da maternidade oscilava entre o abandono e a exposição 
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dos filhos, ou a inserção dos mesmos no mercado de trabalho para combater a pobreza. Essa 

dinâmica trouxe a situação de mulheres que criavam suas famílias sozinhas.  

Nesse sentido, os problemas com a composição da família se multiplicavam sob a 

perspectiva da Igreja. O contingente de filhos tidos fora do matrimônio, os filhos ilegítimos 

segundo os sacramentos católicos, apesar de afrontarem a Igreja, muitas vezes tinham lares e 

estruturas familiares que eram comuns no âmbito da população colonial. Mesmo a educação 

das crianças de famílias abastadas era insuficiente para os estrangeiros viajantes, além da 

negligência observada no fato das mães não amamentarem seus filhos na colônia, quando na 

Europa esse hábito era incentivado.  

Logo, análises que pudessem transgredir esses limites que a historiografia veio 

impondo ao longo do tempo, faziam-se mais que necessárias para criar referenciais de 

enfrentamento das reais condições que sustentavam os estigmas da sociedade brasileira. As 

pesquisas que se voltaram para a realidade colonial das Minas Gerais tiveram nessa região 

espaço privilegiado para novas análises, por ter essa mesma região organização tipicamente 

urbana ainda que fundamentada na lógica escravista e mercantil no século XVIII 

(FIGUEIREDO, 1993, p. 25-26; DEL PRIORE, 1994, p. 27-46).  

A historiografia detectou que a região mineradora destoou das demais capitanias, 

principalmente, as de grandes propriedades agrícolas na região litorânea. Primeiramente, as 

pesquisas destacam que a sociedade mineira configurou-se com um número reduzido de lares 

de organização patriarcal no contexto colonial, sendo a diversidade de atividades econômicas 

de Minas elemento fundamental para isso. Em seguida, ressaltam que o desenvolvimento de 

atividades primárias em muitos dos centros urbanos demandou trabalhos de atividades que as 

complementassem na região das minas, promovendo o surgimento de camadas médias entre 

os pólos formados por proprietários e escravos nos extremos dessa sociedade mineira 

colonial.  

Porém, a sociedade mineradora foi marcada pela pobreza e pela miséria em contraste 

com a representação da riqueza idealizada pela exploração do ouro. Houve entre a população 

da região mineradora o protagonismo dos vadios e muitos outros à margem nessa sociedade, 

apontados pelo Estado português como potenciais inimigos. Em meio a esse grupo, 

concentravam-se muitas mulheres empobrecidas, majoritariamente, negras e mulatas em 

matizes de funções sociais de prostitutas, pequenas vendedoras, ambulantes de quitutes, fumo 

e cachaça a serviço dos trabalhadores de mineração. Mulheres essas que sabiam conviver e 
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burlar, muitas vezes, autoridades e representantes do governo. Havia inclusive mulheres que 

se dedicavam à magia, muitas carregavam o ônus do abandono, da viuvez, respondendo pela 

sobrevivência de suas famílias em funções tradicionalmente femininas como lavadeiras, 

costureiras, doceiras, parteiras etc (FIGUEIREDO, 1993, p. 27-28). Neste sentido, é 

importante ressaltar que mulheres brancas pobres dividiam o espaço das ruas com as mulheres 

de cor em ocupações semelhantes. Portanto, é fundamental abandonar o estereótipo das 

mulheres brancas que ficavam somente em casa e das pardas circulando à vontade no espaço 

da rua. 

Nas sociedades luso-americanas cultivou-se o imaginário que as mulheres vivessem 

em estado de ociosidade permanente, contudo, tal concepção não condizia com a realidade de 

várias mulheres, até mesmo as de qualidade de cor brancas, sejam essas pobres e ricas. A 

respeito do mito da mulher ociosa na América Portuguesa, Maria Beatriz Nizza Silva afirmou: 

“A ociosidade das mulheres, constantemente apontada, constitui uma generalização a partir do 

ambiente doméstico de algumas donas que não usavam as mãos nem para se distrair com 

bordados e rendas” (2002, p. 169). É importante lembrar que essa realidade era restrita ao um 

grupo muito reduzido de mulheres. Ademais a historiografia indica a atuação de mulheres que 

se ocupavam com a gestão do patrimônio familiar, venda ou arrendamento de propriedade 

entre outras atividades.  

 

 

 Pitangui 

As vilas de Sabará e Pitangui se configuraram em espaços de relevância econômica e 

política para a capitania de Minas. Ambas integravam a Comarca do Rio das Velhas, essa que 

foi a maior comarca da capitania. A comarca recebeu o nome do rio que banhava grande parte 

de sua extensão, foi no mesmo rio que onde bandeirante Manuel da Borba Gato encontrou 

ouro pela primeira na região.  

Fundada em 1711, a Vila Real de Nossa Senhora da Conceição do Sabará foi a sede da 

comarca do Rio das Velhas e também aparato administrativo da Coroa portuguesa. Anos mais 

tarde, em 1777, o termo de Sabará  

[...] era constituído pela sede, a Vila de Nossa Senhora da Conceição do 

Sabará, situada às margens do Rio das Velhas, e as freguesias de Santo 

Antonio da Roça Grande, de Nossa Senhora da Conceição de Raposos, de 
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Nossa Senhora da Boa Viagem do Curral Del Rey, de Nossa Senhora do 

Pilar de Congonhas, de Santo Antonio do Rio das Velhas e de Nossa 

Senhora da Conceição do Rio das Pedras. Mas a Comarca possuía também 

outras vilas, tais como a Vila Nova da Rainha (atual Caeté), Vila de Pitangui 

(pertencia a Paracatu, que em 1798 tornou-se Vila do Paracatu do Príncipe, 

desmembrada da Comarca em 1815), São Romão, Papagaio e Curvelo 

(OLIVEIRA, 2006, p. 101). 

 

Em 1776, a Comarca do Rio das Velhas, possuía um contingente populacional 

superior a todas a outras comarcas da capitania, sendo maior até que a Comarca de Vila Rica, 

sede do governo mineiro 
101

. No mesmo ano, segundo Vanda Praxedes, a comarca do Rio das 

Velhas contava com 99.576 habitantes, sendo desses, 15% compostos por brancos, 34% de 

pardos e 51% de pretos (2003, p. 93), apresentando assim um quadro de uma população 

majoritariamente formada por negros e mestiços. A economia era composta por atividades 

ligadas a mineração, agropecuária e o comércio, sendo que este último, assim como em outras 

partes da capitania, contava com a participação maciça das mulheres, em especial as negras, 

que tiveram grande atuação no pequeno comércio. 

No sertão à Oeste da capitania, no transcurso do século XVIII, houve processos de 

povoamento que também compuseram sociedades muito diversificadas como ressaltamos 

acima em relação às Minas Gerais. A vila de Pitangui, localidade integrante da comarca de 

Sabará, teve suas origens marcadas pelas tensões entre os primeiros descobridores de riquezas 

e autoridades lusas pelo controle da localidade. Mas, a partir da segunda metade do século 

XVIII, ao lado das atividades de mineração, esteve em curso o desenvolvimento de atividades 

produtivas como a pecuária e a agricultura, praticadas de forma incipiente no contexto da 

descoberta das minas de Pitangui. A população da vila de Pitangui foi registrada em mapas 

populacionais entre 1808 e 1819. Nesse período, a população passou de 19.732 para 25.880 

pessoas apresentando-se composta majoritariamente por sujeitos livres entre brancos e negros 

alforriados. Nesse mesmo intervalo a população branca cresceu 2%, a população cativa 

decresceu 10% e houve aumento da população negra livre em 7%. 

                                                 
101

 Na história das Minas Gerais, nos primeiros anos do século XVIII, formaram-se os principais centros 

mineradores concentrados em quatro regiões com grande quantidade de arraiais: as minas de Ouro Preto e 

Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo, as minas do Rio das Mortes e as do Rio das Velhas. Nesse período, no 

ano de 1711, também foram criadas as três primeiras localidades da região mineradora, as vilas de Nossa 

Senhora do Carmo e Vila Rica, na comarca de Ouro Preto, e a vila de Sabará, todas criadas entre abril e julho de 

1711. As três primeiras comarcas criadas correspondiam às três grandes bacias hidrográficas; Vila Rica atrelava-

se à bacia hidrográfica do Rio Doce, a do rio das Mortes à bacia do Rio Grande e Paraná e a comarca do Rio das 

Velhas correspondia à bacia do rio São Francisco, tendo como sede a vila de Sabará  (FONSECA, 2011, p.66-

67). 
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Essa sociedade colonial que se tornou a vila de Pitangui apresenta-se pouco estudada 

pela historiografia. Ainda que fundamentais para se compreender a formação cultural da 

Pitangui no contexto colonial, pesquisas que se dediquem a temas específicos como a 

dinâmica educacional dessa sociedade ainda são pouco exploradas. Destacaremos, nesse 

texto, alguns poucos exemplos da história e da formação de algumas mulheres na sociedade 

colonial de Sabará e Pitangui enfatizando o domínio de habilidades e aprendizagens pelas 

mesmas. 

Mulheres das vilas de Sabará e Pitangui e as estratégias de sobrevivência 

No contexto colonial, o Estado, a Igreja, com respaldo da sociedade da época, 

idealizavam o universo feminino limitado ao ambiente doméstico. A educação da mulher 

forjada nesse contexto, também se voltou aos afazeres domésticos. O processo de formação 

educacional feminina, quando envolvia o ensino de ler e escrever, poderia ser realizado em 

casa ou em um recolhimento, esse último, ambiente de vida conventual. Em geral, o processo 

de formação das meninas diferia da formação dos meninos, ainda que com conteúdos comuns 

eram ministrados sempre separadamente, e o ensino reservado às meninas era mais limitado. 

No ambiente do convento, havia a possibilidade do aprendizado do latim e música, mas, a 

grande maioria das mulheres tiveram a formação necessária às atividades do lar em torno do 

ler, escrever, contar, coser e borda, havendo, em alguns casos, ensinamentos dados por 

algumas mestra em questões instrutivas de edificação moral (ARAÚJO, 2004, p. 50-51). 

Porém, ainda diante de toda imposição institucional e ideológica, as mulheres no 

passado colonial do Brasil seguiam transgredindo as convenções eclesiásticas e as leis civis, 

com os concubinatos, as mancebias, os filhos concebidos fora dos laços conjugais. As 

mulheres nos domínios coloniais da América lusa recorriam às instituições eclesiásticas para 

assegurarem direitos, darem fim a matrimônios junto aos tribunais eclesiásticos e aos 

desmandos de maridos violentos ou que atentavam contra seus patrimônios, além de outros 

mecanismos da justiça eclesiástica que asseguravam às mulheres suas dignidades contra os 

que atacavam suas virgindades, prometiam casamentos etc (DEL PRIORE, 1994, p. 10).  

Na vila de Pitangui, houve a trajetória de mulheres brancas, negras e mestiças que 

auxiliam à historiografia a driblar os estereótipos dominantes sobre as mesmas. No 

contingente da população branca, no recorte de tempo registrado acima, houve a trajetória de 

Joaquina de Pompéu, integrante da elite colonial de Pitangui. Joaquina Bernarda da Silva de 

Abreu Castelo Branco nasceu em 20 de agosto de 1752 em Mariana, Minas Gerais. Seus pais 
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eram Jorge de Abreu Castelo Branco, advogado, natural da cidade lusa de Viseu, e Jacinta 

Teresa da Silva, nascida na ilha do Faial, arquipélago de Açores. Após o falecimento da mãe, 

em 1762, seu pai retomou os estudos eclesiásticos, ordenou-se padre e mudou com a família 

para a Vila de Pitangui, onde assumiu como vigário encomendado. 

Entre os muitos elementos que deram projeção à figura de Joaquina de Pompéu como 

mulher de negócios e chefe de família está sua formação educacional. Primeiramente 

Joaquina não somente aprendeu a ler e escrever, características não muito comuns às 

mulheres no contexto colonial, como foi uma mulher de considerável habilidade na escrita 

registrada em correspondências tecidas pela mesma. A educação mais substancial dada à 

Joaquina, foi planejada pelo pai advogado, que teria deixado registrado por escrito um relato 

sobre suas aspirações quanto aos seus descendentes, inclusive no tocante à educação. 

Joaquina conjugava sua educação distinta com suas atividades de administração de fazendas 

com grandes extensões e diversidade de produção, principalmente após a morte do marido no 

início do século XIX. Curiosamente, antes do falecimento do marido, Joaquina tecia de 

próprio punho documentos diversos pedindo inclusive autorização para andar armada. Há 

ainda, segundo a historiadora, documentos como requisição feita por Pompéu pedindo ao 

governo de Portugal o envio de um juiz de fora à vila de Pitangui para dar cabo aos problemas 

jurídicos locais (OLIVEIRA, 2017, p. 14-47).  

Em meio ao contingente livre, destacam-se as mulheres negras forras. Mulheres como 

Ana de Abreu, natural da Costa da Mina que conquistou a alforria na vila de Nossa Senhora 

da Piedade de Pitangui. Era casada com Antônio Barbosa Fiúza, negro forro também da Costa 

da Mina africana. O casal apresentava um conjunto considerável de bens acumulados ao 

longo da vida e elencados no inventário de morte de Ana de Abreu: ferramentas para 

mineração, móveis, instrumentos para produção de alimentos, bem como 14 escravos e três 

moradas de casas. Jacinta da Rocha foi uma crioula forra, solteira, mãe de seis filhos, tendo o 

mais velho quinze anos. Jacinta possuía uma quantidade razoável de almocrafes, marretas e 

alavancas, instrumentos para a atividade de mineração, além de cinco escravos e uma morada 

de casas.  

Os documentos trazem também a trajetória de Bárbara da Costa, crioula forra, 

moradora no Arraial do Onça, pertencente ao termo da vila de Pitangui. Bárbara falece em 

1790, tendo sido casada com Francisco Rodrigues Passo, com quem perdera contato trinta 

anos antes de fazer seu inventário de morte. Barbara tinha cinco cativos em sua propriedade, 
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utensílios para produção de alimentos e instrumentos para o comércio dos mesmos 

(MIRANDA, 2017, p.27-28). 

Na Vila de Sabará, várias donas
102

, recorriam ao governo português para se tornaram 

tutoras e administradoras de seus bens, herança e filhos. Esse é a situação de Dona Izabel 

Josefa de Lago Armelim, que solicita a tutoria de seus filhos em 1791: 

  

[...] Diz Dona Izabel Josefa de Lagos e Armelim que pela certidão junta 

consta ter sido nomeada pelo falecido Ignacio Pires de Miranda seu marido 

por tutora de seus filhos conforme  a verba de seu testamento copiada na dita 

certidão que da mesma consta ter a dignado no Inventário do mesmo 

falecido seu marido termo de tutora de seus filhos; e para haver de 

requererem em Tribunal Competente Provisão Régia para ser Tutora de seus 

filhos [...]. (Arquivo Histórico Ultramarino)
103

 

  

Somente era considerado órfãos os filhos menores de vinte e cinco anos quando o pai 

falecesse. A tutoria não era questão para os homens, pois quando o marido perdia a esposa, 

ele automaticamente administrador da herança e dos filhos, porque segundo as Ordenações 

Filipinas o pai é por “direito legítimo administrador”
104

. Contudo, quando fosse desejo do 

marido que a mulher se tornasse tutores e administradora de seus bens, deveria deixar isso 

registrado no testamento como fez Ignacio Pires Miranda com sua esposa Izabel Josefa de 

Lagos e Armelim: 

Declaro que pelo inteiro conhecimento que tenho da boa capacidade e 

conduta de minha mulher, e a boa educação com que ela  tem criado a meus 

filhos, a nomeio por tutora e administradora deles e de suas legítimas para 

haver assim os mesmos e sem dispêndio do Juízo dos Órfãos para dela eles a 

receberem tendo idade competente, para que o abono a hei por abonada 

pelos mesmos bens (Arquivo Histórico Ultramarino)
105

. 

  

Segundo Maria Beatriz Nizza Silva, as donas, eram “[...] mulheres instruídas, ou pelo 

menos alfabetizadas, que sabiam gerir seus bens, embora com a ajuda de procuradoras e 

requerentes” (2017, p. 173). No caso de Izabel Josefa há vários requerimentos dirigidos a 

Coroa solicitando a tutoria que foram redigidos pelo escrivão de órfãos. 

                                                 
102

 Título honorífico da mulher nobre (BOTELHO; REIS, 2008, p.70). 
103

AHU_ACL_CU_011, Cx. 136\Doc. 35 (1). Izabel Josefa de Lagos e Armelim. 
104

 Livro 1 – Tit: 88: Dos Juízes dos Órfãos (CÓDIGO FILIPINO, 1870, p. 208-209). 
105

AHU_ACL_CU_011, Cx. 136\Doc. 35 (1). Izabel Josefa de Lagos e Armelim. 
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Havia mulheres também não eram donas, mas que sabia ler e escrever e que optaram 

não ser a administradora dos bens, mesmo sendo designada pelo marido, e esse foi a escolha 

de Clara Maria Parreiras. Em testamento o Alferes Eulelio Manuel Teixeira escreve: 

[...] Constituo por meus testamenteiros em primeiro lugar a minha 

mulher Clara Maria Parreiras: em segundo lugar a meu filho Jose 

Theotonio Teixeira em terceiro lugar a minha filha Maria dos Santos 

e, quarto lugar a meu filho Francisco Chagas e rogo a cada um queira 

aceitar a minha testamentária [...]
106

 . 

 

Através do inventário é possível perceber que o Alferes Eulelio Manuel Teixeira deixa 

mais dívidas do que bens, e sua esposa, Clara Maria Parreiras, fica em uma situação 

complicada com seus credores. Clara Maria chega a relatar que se pagassem tudo o que o 

falecido Eulelio devia correria o risco de seus filhos ficarem sem herança. Neste caso, 

diferente de Izabel Josefa, a ajuda não viria de um requerente, mas de seu próprio filho 

Francisco Chagas. Ainda que esse não fosse maior de vinte e cinco anos, idade para ser 

considerado maior de idade, quando o pai falece, é ele quem faz e assina as prestações de 

contas e responde às solicitações de cobrança de dívidas e do juiz de órfãos.  

Pressionada pelo juiz de órfãos e pela situação, Clara Maria Parreiras, redige e assina a 

seguinte declaração: 

Pelo presente por mim e feita e assinada constituo meu filho Francisco de 

Chagas Teixeira o poder com direito necessário para assinar no cartório dos 

órfãos [ilegível] de tutora aos órfãos menores meus filhos e todo mais de 

direito necessário a este peito lhe permito / Sabará 31 de Julho de 1799 / 

Maria Clara Parreiras
107

. 

 

  Muitas mulheres eram enganadas e acabavam por perder sua herança e de seus filhos 

menores nas mãos de tutores mal-intencionados. Houve casos de mulheres que por falta de 

habilidade e conhecimento pagavam até o que não deviam, e os filhos após atingirem a 

maioridade reclamavam junto a Coroa a má administração de seus bens. Na situação de Maria 

Clara Parreira se encontrava, declarar o filho tutor foi uma estratégia de entregar a tutoria a 

uma pessoa próxima a ela e interessa em manter o patrimônio deixado pelo pai. 

 Quando os filhos menores de vinte e cinco pediam o pai e a mãe, sem tutoria 

testamentária, a preferência era pela avó, mas dentro de determinadas condições, tais como 

                                                 
106

MO / CBG. CSO - I (76) 607, 1799.  Alferes Eulelio Manoel Teixeira. 
107

 MO / CBG. CSO - I (76) 607, 1799.  Alferes Eulelio Manoel Teixeira. 
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afirma Maria Beatriz Silva: viver honestamente, não ter casado novamente e nem e se 

comprometer a administrar “os bens e pessoas de seus filhos” (2017, p. 71). Esse é o caso da 

menor Constância, que perde o pai Antônio Alves Filgueiras Campos em 1797. Antônio era 

casado com Tereza de Azevedo Ferreira já falecida na época. Apesar da prestação de contas 

em 1802 ser feita no nome do seu tio Francisco Alves Filgueiras que se torna o tutor dela e 

dos irmão, a menina Constância mora com a avó: “A herdeira Constância, tem idade de onze 

anos mais ou menos, vive em companhia de sua avó, onde aprende a ler, escrever e coser, o 

que é permitido em razão de seu estado”
108

. Dois depois, em 1804, o mesmo tutor declara que 

“[...] a herdeira Constância se acha com idade de treze anos pouco mais ou menos, solteira, 

em companhia de sua avó, com boa saúde, ocupando-se em coser e fiar e o que mais que é 

permitido no estado de seu sexo”
109

.  

 O ensino de trabalho manual era muito comum entre o gênero feminino, pois ele 

poderia atender a duas finalidades, preparar a jovem para o casamento, pois uma boa esposa 

deveria ter conhecimento do trabalho de agulha ou ser uma profissão para ser exercida 

honestamente. Portanto, o que podemos perceber é que embora a sociedade colonial não 

oferece espaços para a atuação feminina, muitas mulheres em seu fazer cotidiano, construíram 

esse local utilizando de meios que a educação lhes proporcionaram.  

 

Considerações finais  

 A condição feminina na América Portuguesa impedia a participação da mulher em 

diversos espaços. Consideradas juridicamente incapaz, as mulheres, eram impossibilitadas de 

ocuparem cargos nas câmaras municipais ou de administração eclesiástica. O patriarcado 

subjugou as mulheres lhes negando um nível de instrução mais elaborado por acreditar que 

eram seres com fraqueza de entendimento. Embora que tenha se insistido que o lugar da 

mulher fosse recolhida no interior de seu domicílio, essa é uma versão fragmentada e restrita 

da história, pois segundo Mary Del Priore: “[..] tanto na vida familiar, quanto no mundo do 

trabalho, as mulheres souberam estabelecer formas de sociabilidade que funcionavam, em 

uma rede de conexão capazes de reforçar seu poder individual ou de grupo, pessoal ou 

comunitário” (2000, p. 9-8). 

                                                 
108

  MO / CBG. CSO – I (74) 579, 1797. Antônio Alves Filgueiras Campos. 
109

 MO / CBG. CSO – I (74) 579, 1797. Antônio Alves Filgueiras Campos. 
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 O fato é que embora as mulheres fossem juridicamente e socialmente dependentes de 

uma figura masculina, a realidade se configurava de outra maneira, onde muitas se 

encontravam em estado de abandono e tendo que aprender a sobreviver em uma sociedade 

patriarcal. O próprio estado português se mostrou ineficiente em auxiliar essas mulheres e 

muitas dessas encontram saídas para garantir a sua existência e muitas vezes dos seus filhos 

era na transgressão na ordem vigente ou atuando nas brechas da legislação.  

 A educação aparece como elemento que prepara as mulheres para uma vida sem a 

presença de masculina, seja essa educação a ensine um ofício manual, ou prepare para 

assumir a administração dos bens familiares, ou ainda aquele que indique os caminhos 

jurídicos que devem ser percorridos para a garantir os seus direitos.  
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DESCONTINUIDADE DAS VANTAGENS ESCOLARES: UM ESTUDO DE 

CASO INTERGERACIONAL 

Patrícia Geralda Resende Souza -  UFSJ 

Dr. Écio Antônio Portes
 
-  UFSJ 

 

Resumo:O objetivo do estudo consiste em verificar a possibilidade de irradiação de 

um capital escolar construído ao longo de diferentes gerações. Nesse caso, entende-se por 

efeito de irradiação as possibilidades de transmissão de forma duradoura, não linear, não 

necessariamente intencional ou consciente dos benefícios simbólicos e materiais de uma 

escolarização longa. Buscamos investigar os motivos pelos quais esse capital não se propaga 

de forma linear, nem contínua pelos membros de uma família a parecesse se configurar como 

um trunfo perdido. A metodologia utilizada foi a entrevista de caráter genealógico com os 

membros da família. A família entrevistada reside em Belo Horizonte e é proveniente dos 

meios populares. Como resultado, a partir da reconstrução das trajetórias e estratégias 

utilizadas pelos sujeitos investigados, podemos afirmar que os filhos da quarta geração estão 

perdendo, em termos escolares, os benefícios da escolarização longa dos pais. 

Palavras-chave: Efeito de irradiação. Estratégias. Sociologia da Educação. 

Trajetórias. 

Introdução 

No Brasil, os estudos sobre trajetórias escolares começaram nos anos de 1990 com os 

estudos de Portes (1993; 1998; 2001), ao estudar as trajetórias e as estratégias escolares de 

sujeitos provenientes das camadas populares que tiveram acesso a todos os cursos da 
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Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estas pesquisas se aprofundam, no final dos 

anos de 1990, com os estudos de Maria José Braga Viana (1998; 2001), Jailson de Souza e 

Silva (1999), Wânia Maria Guimarães Lacerda (2006), Débora Cristina Piotto (2007) e Nadir 

Zago (2007), entre outros.   

Nesse contexto, nos últimos anos, temos investido em um eixo pouco explorado pelos 

estudiosos de trajetórias escolares, que é o eixo histórico. Vale ressaltar que esse eixo 

histórico é entendido como as possibilidades de análises dos fenômenos sociais a partir das 

relações de interdependências entre os sujeitos. Veiga (2005) afirma que a interpretação da 

singularidade de um acontecimento, objeto da historiografia, demanda investigação e análise 

da figuração social dos indivíduos, suas relações e redes de interdependência, de modo a 

permitir a compreensão de sua existência singular e a dinâmica de mudanças e rupturas.  

Nesse caso, visto serem as trajetórias escolares que delineiam as possibilidades de 

sucesso e fracasso escolar, a escolaridade é tida como um trunfo para as famílias dos meios 

populares, pois é justamente através dela que se pode observar ou não os efeitos de irradiação. 

Tomamos aqui, efeito de irradiação como as possibilidades de transmissão cultural, não linear, 

não necessariamente intencional, dos benefícios simbólicos e materiais de uma escolarização 

longa, adquirida por um membro de uma família proveniente dos meios populares aos filhos e 

netos, de forma duradoura, como se mostrou em uma pesquisa, ainda inédita, sobre o médico 

negro João Teixeira de Miranda (PORTES e LOPES, 2015).   

Com efeito consideramos importante investigar mais sobre os efeitos de irradiação em 

diferentes trajetórias escolares de sujeitos provenientes dos meios populares. Para tanto, a 

hipótese que fundamentou o estudo proposto se apoiou em verificar as possibilidades de 

irradiação dos benefícios de uma escolaridade longa, pois, ao observar-se o caso concreto de 

uma família, como mostrar-se-á a seguir, o efeito de irradiação acontece, mas não se propaga 

de forma linear nem contínua entre os membros dessa família, na quarta geração. Então, é 

pertinente perguntar, o que ocorre na quarta geração dessa família, em termos escolares?  

Nessa perspectiva, investigamos uma família proveniente dos meios populares, como 

mostra o esquema genealógico que segue:   



X COPEHE 
Minas no Passado e no Presente: Percursos da História da Educação  

 

281 

 

 

            *As letras adotadas nesse esquema são as letras inicias dos nomes reais de cada    sujeito.  

     Fonte: Reconstrução da autora a partir de entrevistas e vivências junto a essa família, 2018.  

 

Na configuração familiar acima coexistem quatro gerações. A primeira geração mostra 

o casal V e F, que eram trabalhadores urbanos e alfabetizados. Tiveram nove filhos. Noutro 

extremo, tem-se o casal F e V, pequenos produtores rurais e analfabetos reflexo do descaso 

educacional para com a população que vivia no campo no período.  E esse casal teve cinco 

filhos. A união entre o filho A do casal V e F e a filha E do casal F e V gerou seis filhos. 

Esses seis filhos concluíram o ensino superior, quatro na UFMG (E, H, F e M2) e dois na 

PUC-MG (M1 e M3). Temos aqui as mais diversas formações na área de Ciências Humanas 

(História, Pedagogia, Direito, Geografia, Biblioteconomia e Administração), pela ordem de 

exposição dos filhos da terceira geração no esquema.  

Para investigar o objeto de pesquisa proposto detivemo-nos em entrevistar duas 

famílias do esquema apresentado, as famílias de M1 e M2, respectivamente. A história das 

famílias entrevistadas nos possibilitou investigar a hipótese estabelecida, reafirmada nos 

objetivos de verificar a possibilidade de irradiação de um capital escolar construído ao longo 

de uma geração, verificar porque ele não se propaga de forma linear nem contínua pelos 

membros da família e parece se configurar como um trunfo perdido. Ademais, permite 

ampliar o campo de conhecimento sobre as trajetórias escolares de sujeitos pertencentes aos 

meios populares.  
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Aspectos metodológicos 

 Um artifício metodológico muito usado pelos pesquisadores que trabalham com 

reconstrução de trajetórias escolares é a entrevista genealógica, em profundidade, que 

contemple diferentes gerações. Pois são essas entrevistas que oferecem condições de 

ressignificar os dados coletados. Lahire (1997a, p. 32) afirma que ao deslocar o olhar para os 

casos particulares, ou, melhor ainda, para as singularidades evidentes de qualquer caso, a 

partir do momento em que se consideram as coisas no detalhe, o sociólogo mostra aquilo que 

os modelos teóricos fundados no conhecimento estatístico e na linguagem das variáveis 

ignoram ou pressupõem: as práticas e as formas de relações sociais que conduzem ao 

processo de “fracasso” e de “sucesso” escolar.  

Nesse caso, no nosso estudo, analisamos com mais afinco, as trajetórias escolares dos 

sujeitos pertencentes às duas famílias, que são o casal M1 e J que tem os filhos L e R e o casal 

M2 e C que tem as filhas C e B, como ficou explicitado no esquema apresentado. 

As duas famílias residem em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Nossos 

primeiros contatos se deram por telefone e redes sociais, quando explicamos a proposta 

de pesquisa, que foi prontamente aceita. Durante o período das entrevistas ficamos 

hospedados na casa dos entrevistados, vale destacar que fomos muito bem recebidos. 

Foram realizadas entrevistas com cada um desses sujeitos. Essas entrevistas foram 

gravadas e tiveram duração variável, entre vinte e cinquenta minutos cada uma. As 

entrevistas foram realizadas de acordo com a disponibilidade de cada sujeito 

pesquisado. Ocorreram de forma tranquila, cada informante contribuiu com informações 

adicionais em relação aos outros depoentes, isso deixou-as mais completas, mais 

repletas de sentido.  

          Como o próprio texto irá mostrar, apoiamo-nos em diversos momentos das 

nossas análises e interpretações em contribuições de Bernard Lahire, pois, nos 

atentamos à relação entre as configurações familiares de cada sujeito e o mundo escolar. 

Os sujeitos da pesquisa  

                     Os sujeitos das famílias entrevistadas tiveram trajetórias escolares diversificadas. 

A trajetória escolar de M1, foi cheia de percalços, até porque o fato de ser a filha mais 

velha, não favorece, evidentemente o percurso escolar em uma família e com muitos 

filhos. Ela, começou a estudar em idade irregular, em uma escola da roça, feita de um 

dos quartos de uma casa. Na época a família de M1 ainda morava com os avós maternos 
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que tinham uma “fazendinha” pois “era tudo muito difícil e a gente tinha que ajudar a 

mãe nos afazeres de casa, ajudar a cuidar dos irmãos mais novos”. M1 começou a 

estudar por se beneficiar de um certo capital social que lhe foi útil no início da carreira 

escolar. Nesse caso, por meio da ajuda de uma professora que namorava um de seus 

primos. Tal professora foi quem levou ela e os irmãos para escola, para serem 

alfabetizados. 

M1 passou por várias escolas, pois a família vivia mudando de um lugar para 

outro e tudo isso influenciava em seu rendimento escolar. Em uma cidade do norte de 

Minas Gerais, onde residia, ela cursou a quinta série, como era à época, mas foi 

reprovada por falta de tempo para se dedicar aos estudos, por ter que ajudar a cuidar da 

casa e dos irmãos mais novos. Ela concluiu a oitava série aos dezesseis anos. Aos 

dezessete anos mudou-se para Belo Horizonte, para a casa de um tio, a fim de trabalhar 

e ganhar dinheiro para ajudar a família e financiar os próprios estudos, trabalhava no 

comércio.  

Em 1978 toda a família se mudou para Belo Horizonte, foram todos morar juntos 

novamente, no entanto, foi uma fase bastante complicada de adaptação. Segundo M1, 

foram morar em um lugar afastado, “em uma favela” e isso foi outro baque. Nesse 

processo, M1 começou a trabalhar no banco Bradesco e com a situação financeira um 

pouco melhor, outros membros da família também já trabalhavam e contribuíam como 

podiam, ela cogita a hipótese de fazer um curso superior. Movida por esse desejo fez 

cursinho pré-vestibular e ao fazer a prova foi aprovada. Ela cursou História, na Puc-

MG. Foi um percurso também complicado, o rendimento foi mediano, “as notas não 

eram aquela beleza, era a média”. M1, ainda hoje, mantém uma boa relação com a 

leitura. Hoje, por estar aposentada afirmou que dedica mais tempo à leitura. 

O marido de M1, J é representante comercial. Ele concluiu o Ensino Médio e não 

teve condições financeiras de seguir nos estudos, teve que conciliar os estudos e o 

trabalho desde os 12 anos de idade. J foi enfático ao dizer que não fez curso superior, 

exclusivamente, por falta de dinheiro. O ensino fundamental I, foi feito em uma escola 

pública. Já o ensino fundamental II e o Ensino Médio foram feitos em escola particular 

que ele mesmo pagava. É interessante destacar que ao ser indagado sobre a importância 

que ele dedica aos estudos, à escola, ele responde sem pestanejar, “em uma escala de 

um numeral de 1 a 10 pra mim seria 10. É importante ter a melhor escolaridade 
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possível, melhor tipo de ensino”. Além disso, J deixa claro que sempre fez tudo que era 

possível para que os filhos estudassem e até hoje pensa que eles deveriam concluir o 

ensino superior. 

Como J ficava e fica fora durante toda a semana devido ao seu trabalho, a 

educação dos filhos ficava mais por conta de M1, que também trabalhava fora em dois 

turnos, atuando como professora de Geografia. Nesse contexto, os filhos eram deixados 

sob a responsabilidade da diarista, que trabalha na casa há vários anos.  

O filho L teve um bom desempenho escolar durante o Ensino Fundamental I. No 

entanto, na fase do Ensino Fundamental II L contava com aulas de reforço escolar em 

matemática. Os resultados eram sempre em cima da média. Com relação às tarefas 

fazia-as sob pressão e vigilância da mãe, que sempre conferia os cadernos ao chegar do 

trabalho. Ele era sempre obrigado a estudar para as provas e para auxiliá-lo a mãe 

sempre fazia questionários sobre a matéria da prova, ao chegar do trabalho corrigia-os. 

Com a mãe fora de casa, L perde em termos o benefício que poderia extrair, 

através de interações mais frequentes e regulares da pessoa mais compatível com o 

universo escolar. Dessa forma, na expressão de Lahire (1997 b, p. 105) “os indivíduos 

que detêm as disposições culturais mais compatíveis com as exigências do universo 

escolar nem sempre são – por conta da distribuição dos papéis familiares ou do tempo 

de que dispõe – aqueles que estão em contato com a criança com mais frequência e de 

maneira mais duradoura.” 

A fase do Ensino Médio se deu de maneira um pouco menos “vigiada” e os 

resultados se mantiveram na média. É importante destacar que L sempre estudou em 

escolas particulares desde a fase do maternal.  

 Ao concluir o Ensino Médio L fez seis meses de cursinho pré-vestibular. Prestou 

vestibular para Engenharia Mecânica e foi aprovado aos 17 anos. Cursou três anos desse 

curso na Puc-MG e desistiu de concluir o curso “não me dediquei novamente e então 

não foi produtivo, eu era imaturo”. Posteriormente, dois anos mais tarde, após deixar o 

curso de Engenharia Mecânica, iniciou o curso de Jogos Digitais, também na Puc-MG, 

“por gostar muito da área de programação”. No entanto, em pouco tempo de curso, 

desistiu por notar “que o mercado não tava muito bom”. Agora, aos 28 anos, ele iniciou, 

neste segundo semestre de 2018 o curso de tecnólogo de Processos Gerenciais, na 

UniBH. Pois esse curso oferece “uma graduação e uma base de administração de 
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empresas” e isso vai ao encontro com os objetivos de vida que hoje o move, pois esse 

curso rápido de duração de dois anos o ajudará a promover o seu negócio, que é a 

produção e venda de cerveja artesanal.  

 Sobre o percurso escolar do filho mais novo, R, podemos dizer que foi mais 

tranquilo em relação ao percurso do irmão. R também sempre estudou em escola 

particular, desde a Educação Infantil. Era considerado um “bom aluno”, prestava 

atenção nas aulas, tirava boas notas, fazia as tarefas. Ele nunca demandou muita 

cobrança da mãe em relação aos estudos, às tarefas e aos resultados. A fase mais difícil, 

foi a partir do segundo ano do Ensino Médio, pois foi para um colégio particular bem 

exigente, nessa fase. Segundo ele “tive que aumentar mesmo minha carga de estudos, eu 

não tava acostumado, eu era bom mas não precisava ficar estudando”.  

 Concluído o Ensino Médio, R, fez o Enem e tentou entrar em Direito na UFMG, 

mas não conseguiu. Então fez um ano de cursinho, no mesmo colégio do Ensino Médio, 

o Colégio Bernoulli, e foi aprovado em Direito, na UFMG. Ele iniciou o curso, era um 

bom aluno, mantinha um bom relacionamento com os professores e colegas, tinha bons 

resultados, fez vários estágios durante a graduação. Beneficiado por um certo capital 

cultural do tio H, que é hoje procurador do Estado de Minas Gerais.  R declara “fiz três 

estágios remunerados, dois em órgãos públicos e o último em escritório”. No entanto, ao 

finalizar o sexto período, trancou a matrícula e não voltou mais. Ele justifica a 

desistência do curso como sendo algo que não condiz com os objetivos de vida dele. 

Hoje R, trabalha como empresário, no setor da beleza e do bem-estar, ele é um mini 

franqueado do grupo Hinode. 

 Para dar sequência às trajetórias escolares dos sujeitos entrevistados daremos 

ênfase, agora, a família de M2, a filha caçula do casal A e E. Sobre a trajetória escolar 

de M2 é importante destacar que ela iniciou o percurso escolar em idade regular. Como 

já foi dito, ela se valeu da ajuda da namorada de um dos tios que era professora. Essa 

professora a levou para escola e facilitou a entrada dela na mesma, ela começou a se 

alfabetizar aos 6 anos, estudou de primeira à quarta série em uma escola e a quinta e 

sexta séries em outra escola, era uma estudante dedicada, tinha bons resultados e era 

independente. Até aqui estudou em escolas públicas. 

Entretanto, no ano de 1978, houve a mudança da família da cidade na qual morava 

para Belo Horizonte. Isso influenciou de forma negativa em seu rendimento escolar. Já 



X COPEHE 
Minas no Passado e no Presente: Percursos da História da Educação  

 

286 

 

na cidade de Belo Horizonte ela foi matriculada em uma escola particular, no Colégio 

da Associação dos Comerciários, do qual não se adaptou, “não gostava da escola, dos 

professores, nem dos colegas”, com isso foi reprovada na sétima série. Nessa fase, já 

eram os irmãos mais velhos que cuidavam da escolarização dela. Então, a irmã M1 e o 

irmão E arranjaram outra escola para ela. A partir disso, M começou a estudar em outra 

escola particular, no Colégio Dom Cabral. Onde ela concluiu o Ensino Médio. Podemos 

notar aqui, um sobre-esforço coletivo e individual dos membros dessa família, apoiados 

em um princípio observado nas pesquisas que lidam com trajetórias escolares, a 

solidariedade interna de famílias provenientes dos meios populares. Com efeito, “se a 

escolaridade longa é necessária, nem por isso é suficiente para ajudar a transpor a 

barreira de classes, quando menos não fosse pelo fato, de salvo raras exceções, não se 

poder transpô-la sozinho. A solidariedade familiar no caso é muito importante 

(GOBLOT, 1989, p.49)”.  

M2 teve apenas uma reprovação durante seu percurso escolar. Ao finalizar o 

Ensino Médio, M2 fez um curso técnico de Auxiliar de Enfermagem, pois desejava 

cursar farmácia. Esse curso foi financiado pelos irmãos que na época já trabalhavam.  

Nessa fase, ela se casou com C. Quando M2 se casou, ela estava desempregada. 

Posteriormente, arranjou novos empregos. “Eu estava muito desiludida queria uma coisa 

diferente”.  Movida por esse desejo de fazer algo diferente, de mudar de vida, M2, 

propôs ao marido que ela ficasse um ano desempregada para fazer cursinho e voltar a 

estudar. Assim ela fez, o marido financiava as mensalidades do cursinho. Ela se dedicou 

de forma assídua aos estudos, prestou vestibular para Biblioteconomia e foi aprovada na 

UFMG. Fez o curso entre 1994 e 1998. Ao ser aprovada começou a trabalhar na 

empresa de turismo do marido. 

Em 1996 M2 teve a filha caçula B. Ela conseguiu conciliar a graduação e a 

gravidez. Foi um período conturbado, mas que não a impediu de seguir os estudos. M2, 

foi uma estudante dedicada durante todo o curso, tirava boas notas, mantinha uma boa 

relação com os professores e com os demais estudantes.  

Em 1998 M2 se formou, mas continuou trabalhando na empresa do marido até 

2001. Após isso, ela percebeu a necessidade de exercer a profissão de Bibliotecária. 

Conseguiu um emprego nessa área na faculdade Cotemig, onde trabalhou até 2007. 
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Atualmente, trabalha em uma outra faculdade, na Faemig. M2, ainda hoje, procura 

complementar os estudos. Já fez três especializações em sua área de formação.  

O marido de M2, C concluiu o ensino médio em idade regular e aos 48 anos 

iniciou o curso de bacharel em Direito, na faculdade FAMIG em Belo Horizonte. No 

entanto não tem o diploma do curso, pois não fez a monografia para a conclusão deste, 

por motivos pessoais. 

O percurso em escola de C se deu todo em escolas públicas até a conclusão do 

ensino médio. Ele se considera um bom aluno, pois tinha bons resultados. Ao concluir o 

ensino médio, não deu sequência aos estudos, não por falta de vontade, mas por 

impossibilidade financeira. Teve que começar a trabalhar cedo e não conseguia conciliar 

os estudos e o trabalho. Ele trabalha fazendo viagens e isso toma a maior parte do seu 

tempo. Tanto é que isso prejudicou até a convivência dele com a família, por passar 

muito tempo fora, não viu as filhas crescerem. 

Já em relação aos estudos das filhas, C afirma que sempre contribuiu com o que 

fosse necessário para que as meninas tivessem um bom desempenho escolar. Disse 

também que sempre quis que as duas se formassem em alguma área por reconhecer a 

importância de se ter um curso superior e reconhecer que a falta deste impossibilita 

muitas oportunidades.  

A filha C, hoje aos 29 anos, trabalha na empresa de seu pai, ela é responsável pelo 

setor de vendas de pacotes de viagens. Está lá desde os 15 anos. C é uma boa 

funcionária e exerce muito bem a persuasão para convencer os clientes a comprarem os 

pacotes de viagem. No entanto, em relação aos estudos, C é enfática ao dizer que não 

gostava de estudar e que “não tinha a mínima vontade de dar sequência aos estudos”, 

afirma que concluiu o Ensino Médio “aos trancos e barrancos concluí, mais por causa 

da minha mãe”.  

Indagada sobre os motivos que a levou a desistir dos estudos, C respondeu:  

Porque eu detesto estudar, qualquer coisa tira a minha atenção, eu não 

tenho paciência pra rotina, mesmice, eu não consigo. Já pensei em 

fazer, mas já desisti, pensei devido às oportunidades de trabalho que 

hoje em dia não tá muito fácil e já quem tem curso superior é difícil, 

pra quem não tem é mais ainda… mas eu desisti. 
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Sobre a relação que tinha com a escola, como se deu a trajetória escolar até o 

Ensino Médio, C, deixou claro que até a sétima série foi tranquila, havia muita cobrança 

da mãe, que ficava em cima mesmo, olhando a mochila todos os dias, cobrando 

resultados, exigindo que as tarefas fossem feitas. C afirma que essa cobrança era 

fundamental, pois se não houvesse essa vigilância, se ficasse livre, por conta dela, ela 

não faria nada, pois detestava ter que chegar da escola e fazer as tarefas, estudar para as 

provas. Ela tinha bons resultados, exclusivamente, pela cobrança da mãe. C, estudasse 

em escolas particulares até a sétima série. E, C mantinha uma boa relação com os 

colegas e com os professores. 

A partir da oitava série, diante de problemas financeiros que a família enfrentava, 

ela teve que mudar de escola. Foi para uma escola pública, que segundo a mãe: 

“coloquei no que eu achava que era uma excelente escola, era difícil de conseguir vaga, 

era uma luta, mas enfim… consegui”, no entanto, a passagem de C por essa escola foi 

um “fiasco”. Nas palavras da mãe: “ela não se adaptava, ela não gostou, ela começou a 

ficar malandra, começou a matar aula e escola não me dava retorno, e eu tirei ela dessa 

escola”. Foi nesse período que, surgiram os problemas de indisciplina. 

Com essa passagem conturbada por essa escola, C mudou de estabelecimento 

novamente, foi para uma escola particular. Nessa fase, no Ensino Médio, aparecem os 

desafios mais preocupantes para a mãe: C foi reprovada no 1º ano do Ensino Médio, o 

rendimento de C era péssimo e isso acontecia não por falta da ordem moral doméstica, 

que Lahire aborda. 

Já, sobre o percurso escolar da filha mais nova, B, podemos dizer, que de forma 

geral se deu de uma maneira um pouco mais leve se comparado ao da irmã C. Nesse 

sentido, B iniciou os estudos já no Ensino Fundamental I, sempre estudou em escolas 

particulares e nunca teve nenhuma reprovação. Mas B assim como a irmã, mantinha 

uma relação esquiva para com os estudos. Disse também que “nunca gostou de estudar” 

e a frequência nas aulas eram garantidas pela cobrança da mãe, que “sempre levava e 

buscava”. Afirmou que se não fosse isso, com certeza, não teria concluído o Ensino 

Fundamental e nem o Ensino Médio.  

A relação com os professores sempre foi problemática:  

A minha relação com professor sempre foi muito difícil. Isso durante 

todo o percurso, porque eu falo muito e eu nunca gostei e não gosto até 
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hoje de estudar. Não consigo prestar atenção! Eu também não gosto de 

prestar atenção… risos.. eu não consigo ler, nunca consegui ler um 

livro inteiro, vou prestar atenção no gato… em tudo em minha volta, 

mas não consigo terminar de ler, mas acho que é questão de costume 

mesmo. Minha relação com os colegas era boa, até porque a gente 

ficava conversando… risos… 

 

B conseguiu concluir o Ensino Médio a partir do ENEM, que possibilitava a 

conclusão desse nível de ensino se o candidato obtivesse a nota mínima no certame. Ela 

se formou aos 17 anos e não queria mais estudar “eu formei com 17 anos. Aí eu fiquei 

de 17 até os 21 anos sem estudar, à toa. Aí meu pai me levou para trabalhar com ele e aí 

eu nem pensava em estudar não, nunca mais, porque eu nunca gostei”. Entretanto, um 

tio de B, H, ofereceu a ela a oportunidade de fazer um intercâmbio, de ir para o Canadá 

e lá ficar por oito meses e estudar inglês. Ela aceitou a proposta e foi para o Canadá em 

2017. Lá B vivenciou uma experiência diferente e “definidora” de sua vida em relação 

aos estudos. 

Ao retornar do intercâmbio, os pais de B tiveram uma conversa “séria” com ela 

sobre o futuro dela. Ela teve que escolher entre trabalhar ou estudar. B escolheu estudar 

e a partir disso, iniciou o curso de Direito. Ao ser indagada pelo interesse nos estudos B 

esclareceu que após o intercâmbio sentiu a necessidade de fazer um curso superior, visto 

que, “não terei sempre os pais para pagarem as contas” e principalmente por notar, no 

intercâmbio, que “todos já tinham feito ou faziam um curso superior”.  

 Considerações finais 

 Diante do que foi exposto, podemos afirmar que a hipótese de estudo elaborada 

se confirma pelos dados apresentados, pois fica explícito que as possibilidades de 

irradiação dos benefícios de uma escolaridade longa acontecem, mas não se propagam 

de forma linear, nem contínua entre os membros dessas famílias, na quarta geração.  

Queremos ressaltar três circunstâncias que se associam na possibilidade de 

entendimento do fenômeno por nós investigado. A primeira diz respeito da “relação 

com o saber”, conforme Charlot (2013). Observa-se nos jovens analisados que eles não 

conseguiram, em um tempo, estabelecer uma relação de reconhecimento e de prazer 

com saber. A escola e o ato de estudar pareceu a eles um fardo a ser carregado 

diuturnamente. Nessas circunstâncias, essa situação parece anular os esforços de 

escolarização dos pais, inibindo todo o poder de um acompanhamento e investimento 
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efetuado pelos pais. A inserção de B em um “outro mundo” permite a ela efetuar e 

retomar os estudos diante de uma relação prazerosa com o saber. O sucesso escolar 

parece ser refém dessa circunstância.  

Outra circunstância observada diz respeito às “contradições da herança”, nos 

dizeres de Bourdieu (1997), visto que no caso, nos parece que esses jovens se negam a 

receber a herança cultural e escolar a eles destinada. Vejamos o caso de R, que efetua 

com sucesso até o sexto período do curso de Direito da UFMG, um dos mais 

concorridos e prestigiados dessa Universidade. Não nos esqueçamos que R tem como 

um modelo socializador um tio, H, dado a sua proximidade com o mesmo, que foi a um 

tempo promotor de justiça e agora, procurador do Estado de Minas Gerais. R se recusa 

terminantemente a continuar no curso, “aquilo não era para mim” e procura, a todo 

custo, construir uma trajetória própria, mas árdua, diferente daquela que a mãe 

professora sonhou e lutou para que ele, criando as condições necessárias para que ela se 

efetivasse.  

Por último, ressaltamos nessas famílias diferentes “modelos socializadores” à 

disposição dos jovens, como bem ressalta Lahire (1997). Nesse caso, o modelo fundado 

nas esperanças provenientes da escola, defendido pelas mães M1 e M2, elas próprias 

trânsfugas que se distanciaram de suas origens via escola, parece perder força para o 

modelo socializador dos pais, J e C, que executam as suas atividades laborativas com 

mais liberdade naquilo que se refere às obrigações do mundo do trabalho, construindo 

os seus horários, ganhando aquilo que produzem, mesmo sob o risco de uma certa 

incerteza. No conjunto é esse modelo socializador encarnado nos pais homens que 

parece ter orientado o habitus construído pelos filhos.  
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A DISCIPLINA ESTUDO DE PROBLEMAS BRASILEIROS (EPB) NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV): UM RECORTE DO 

PROJETO EDUCACIONAL DO REGIME CIVIL-MILITAR PARA AS 

UNIVERSIDADES BRASILEIRAS 

Caio Corrêa Derossi – UFV 

Joana D’Arc Germano Hollerbach - UFV 

 

Palavras iniciais: a disciplina de EPB como marca do projeto educacional 

do regime civil-militar 

A partir da segunda metade do século XX, tanto na Europa Ocidental quanto no 

Brasil, são identificados regimes autoritários que atingiram os direitos mais básicos dos 

cidadãos, inclusive suas próprias vidas. A partir da memória recente produzida por tais 

regimes, percebemos a reorganização pretendida pelo Estado que visava a democracia, 

os direitos universais do homem e a valorização da segurança nacional, contrária à 

ameaça comunista. (BOBBIO, 1992) 

No Brasil, mesmo após um período mais autoritário com o Estado Novo 

varguista (1937-1945), as bases democráticas não foram fortes o suficiente para 

solidificar e implementar uma noção alargada de garantia de direitos, propiciando 

assim, segundo Rolemberg (2009), condições para o fortalecimento do discurso 

golpista, culminando no golpe civil-militar em si. Tendo por pressuposto a teoria 

Bourdesiana (2009), entendemos que a democracia não era um habitus no Brasil e 

portanto, não conseguiu superar os perigos dos inimigos do Estado, da família e da 

igreja, que aqui serão discutidos a posteriori, propondo o fortalecimento das políticas de 

segurança nacional e da criação de disciplinas escolares para a socialização das ideias 

do regime. 

Cabe ressaltar que o conceito de habitus é entendido como uma importante 

categoria na teoria de Bourdieu (2002), que busca a compreensão entre as interseções do 

indivíduo e da sociedade, principalmente no que se refere como as condições objetivas e 

as estruturas sociais pertencentes aos sujeitos que explicam uma predisposição 

específica para as suas ações.  

O ano de 1968 é considerado o início do auge do regime militar brasileiro. Em 

âmbito local tem-se a homologação do Ato Institucional número 5 (AI-5), que 

arregimentou, entre outros: a garantia das perdas de mandatos políticos, intervenções 
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ordenadas pelo presidente em estados e municípios, suspensão de proteções 

constitucionais, como o habeas corpus. Neste sentido, a tortura, prática comumente 

utilizada pelo Estado, ganha um caráter mais legítimo e institucionalizado. (AARÃO-

REIS, 2014) 

Em âmbito internacional destacaram-se as manifestações civis francesas, 

envolvendo estudantes, trabalhadores e partidos políticos, contrários às ações violentas 

do governo frente demandas de reformas no setor educacional.  

Nos Estados Unidos, as insatisfações populares vão de encontro aos conflitos 

bélicos no Vietnã (1955-1975) e à participação do governo norte-americano, 

representante do bloco capitalista, no período da Guerra Fria (1946-1991). O 

movimento hippie (1960-1970), de contracultura, corrobora também para o agravo das 

críticas. É lá também que ocorrem os assassinatos do líder do movimento de direitos da 

população negra Martin Luther King (1968) e o senador e candidato à presidência da 

república, Robert Kennedy (1968). (DOSE, 2001) 

 É neste contexto que, em 1969, a disciplina Estudo de Problemas Brasileiros 

(EPB) é posta como obrigatória para o seguimento do ensino superior. Com proposta 

análoga à Educação Moral e Cívica (EMC) e à Organização Social e Política do Brasil 

(OSPB), a disciplina EPB deveria formar e fomentar os jovens nos contributos da 

segurança e do desenvolvimento nacionais, prezando pelo preparo moral e cívico, 

espiritual e ético, nacionalista e defensor da democracia. (BOMENY, 1981). Neste 

sentido, cabe ressaltar que junto com o regimento legal que estabeleceu a 

obrigatoriedade da disciplina de EMC, Decreto nº. 869/1969, criou-se o Conselho 

Nacional de Moral e Civismo (CNMC), responsável pela criação de currículos, 

programas e metodologias para o ensino da disciplina. 

Vale destacar que, conforme exposto por Oliveira (1982), existiam tanto 

entidades civis, como religiosas e associações femininas, que reivindicavam a presença 

da EMC no currículo escolar antes de 1969. Isto oferece indícios, para refletir sobre o 

apoio e os interesses em um regime civil-militar no Brasil. 

Cabe ressaltar que a disciplina de OSPB é anterior ao regime civil-militar 

datando sua aplicação do ano de 1962. Entretanto, ela foi rapidamente absorvida pelos 

militares e em 1969 transferida para o ciclo colegial, como reforço programático a EMC 

que era prescrita no primário e no ginasial. O tripé Deus-Pátria-Família e a Doutrina de 
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Segurança Nacional (DSN) compunham o conteúdo programático da disciplina. 

(OLIVEIRA, 1982) 

A partir deste contexto, o presente texto busca refletir sobre o projeto de 

socialização político-ideológico presente na EPB e objetivado pelo Estado brasileiro. O 

artigo pretende discutir de forma mais localizada o caso da disciplina na Universidade 

Federal de Viçosa. Para isto, remontar-se-á aos documentos institucionais pertinentes à 

EPB e à EMC, devido sua proximidade temática, bem como à bibliografia 

especializada. O recorte temporal amparado pelas fontes, inicia-se no final da década de 

1960 e vai até os primeiros anos de 1990, refletindo assim à realização e término do 

projeto da EPB. 

A caracterização da EMC enquanto projeto político-pedagógico do regime 

militar, instrumento do autoritarismo bem definido, alimentou uma série de trabalhos 

que adensaram a compreensão da disciplina escolar, da história do Brasil e dos 

destinatários de tais políticas de socialização: as crianças e os jovens. Para citar alguns 

pesquisadores, Bomeny (1981), Oliveira (1982), Josgrilbert (1998), Filgueiras (2006) e 

Cunha (2007) tangenciam essa questão. No entanto, trabalhos sobre a EPB são menos 

desenvolvidos. Cita-se os trabalhos de Cunha (2010; 2012) e a tese de doutorado e 

artigos de Mancebo-Lerner (2011;2013; 2016), por exemplo, que subsidiarão a escrita.  

Como supracitado, a EPB cumpriria o papel da EMC no ensino superior. E para 

tal função, em ambas as disciplinas, ficam claras as disposições que coadunam em um 

mesmo sentido do projeto político-pedagógico do regime: norteadores autoritário e 

conservador. É importante ressaltar que a implantação da disciplina foi alvo de 

resistência, por parte dos destinatários almejados pelos militares: os estudantes, 

principalmente aqueles envolvidos com o movimento estudantil, como apontam as 

pesquisas de Hayaschi; Vicino (2007) e Cancian (2010).  

Os mesmos autores informam que a disciplina de EPB configura-se como um 

instrumento sofisticado e distinto de repressão e vigia, uma vez que os métodos até 

então utilizados estariam pouco eficazes para o controle de tais estudantes e 

organizações. Vale constar que, além da disciplina de EPB, outras ações em sentidos 

próximos e direcionadas às universidades foram tomadas. Apesar de não ser o foco do 

presente estudo, um exemplo foi o Projeto Rondon. Desenvolvido na Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ), dois anos antes da implantação da EPB, tornou-se o 
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programa de extensão mais conhecido da época e figurou como uma estratégia de 

controle da participação política dos universitários e do ideal de desenvolvimento 

nacional do Estado. 

Como parte do regime, a EPB ganhou apoio de setores da sociedade civil e de 

instituições, que conforme Motta (2002; 2014) e Cunha (2009), incrementaram com 

demandas próprias o projeto político da disciplina. Assim, um viés liberal modernizador 

e o catolicismo reacionário e conservador foram basilares na estrutura da EPB e no 

combate dos inimigos imaginados: a doutrina comunista e o enfraquecimento da 

família, motor do desenvolvimento da nação. Para além das contribuições de setores e 

da sociedade civil, a DSN elaborada pela Escola Superior de Guerra (ESG), conferiu 

grande contribuição de fundamentação teórica, objetivando um projeto de socialização 

dos valores do regime. 

A discussão deste texto propõe apresentar reflexões do projeto político-

pedagógico da EPB de forma ampliada e posteriormente mais localizada na 

Universidade Federal de Viçosa. Assim, o termo socialização aqui é empregado no 

sentido de refletir sobre os ideários do regime para a sociedade, em especial ao 

segmento do ensino superior. Portanto, não são a introjeção de princípios nem as 

mudanças e arranjos das visões de mundo dos estudantes os objetos do texto, mas, sim, 

a análise do conteúdo programático do EPB e sua localização dentro dos interesses dos 

remetentes desta proposta. 

Destarte, para o alcance do objetivo proposto pretende-se revisitar as questões da 

moral e do civismo brasileiros, em especial no contato com os campos das instituições 

militares e religiosas. Nesta perspectiva, o conceito de campo abordado aqui refere-se a 

Bourdieu (2004), cujo termo é representativo de um espaço autônomo, que é produto e 

produtor de regimentos, formulações simbólicas, os quais são criados, apropriados, 

disseminados e reconstruídos pelos próprios sujeitos participantes do campo. São estas 

formas que formam e conformam o campo e as ações dos indivíduos inseridos nele. 

Assim, a partir de Sepúlveda (2011), um modelo explicativo para a sobreposição das 

forças militar e religiosa no campo educacional, culminando até na criação de uma 

disciplina como a EPB, deveu-se à fragilidade e à falta de autonomia do relativo campo. 

Bourdieu (2004) neste caso, denomina como heteronomia, o campo menos forte e por 

conseguinte menos autônomo, que sofre diretamente a influência de outros campos. 
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Novamente é relevante refletir como nos dias atuais, a partir de novos arranjos, existe a 

permanência da sobreposição de valores de outros campos de forma incidente no espaço 

educacional. Neste sentido, de acordo com Sepúlveda (2011), os campos mais fortes, 

portanto mais autônomos continuam a exercer uma projeção sobre os campos menos 

autônomos. Assim, segundo o autor, o campo educacional brasileiro sempre se 

caracterizou por ser menos forte, o que garantiu a projeção de interesses militares, 

religiosos e privados, ora juntos, ora separados, a depender do momento histórico. 

A disciplina EPB enquanto instrumento planeado para o Regime Militar.  

Quando se trata de disciplinas que tenham como objeto a moral e o civismo, de 

um modo geral, são evocadas disciplinas como a EMC e a OSPB, que remetem 

claramente ao regime militar, em função de sua formatação e de sua arregimentação 

serem coevas ao período e ao governo. Entretanto, desde a Proclamação da República, a 

preocupação com a formação de cidadãos, amparados pelo lema da bandeira brasileira – 

Ordem e Progresso - já era uma questão. E para isto, a educação seria um bom 

instrumento formativo, à medida que tais valores morais, cristãos e cívicos eram 

imiscuídos nos currículos. Apesar das transformações nos distintos âmbitos da 

sociedade desde o final do século XIX, a projeção dos ideários religioso e militar 

continuaram a sobrepor os campos educacional e principalmente o político. E de forma 

diretamente proporcional, quanto maior o cenário de desarmonia social, maior a 

reivindicação pela educação moral e cívica. Cabe ressaltar que, de acordo com Cunha 

(2009) a valorização de aspectos nacionais e do civismo são referentes a uma influência 

positivista, notadamente marcada durante a Primeira República (1889-1930), que foram 

resgatadas em distintos momentos, incluindo o da ditadura civil-militar. 

Assim, no decorrer do século XX, a educação da moral e do civismo figurou em 

várias faces no ambiente escolar, desde práticas educativas até sua instituição como 

disciplina obrigatória. Em cada prisma, foi moldada a responder questões próprias 

daquela sociedade sob a égide religiosa e militar. Assim, disciplinas como a EMC terão 

relações com os interesses cristãos e oficiais do exército, de acordo com o seu período 

de vigência e os pontos considerados de destaque para o contexto. Apesar de quando da 

criação da disciplina de EMC, a disposição legal a considerar como aconfessional, seu 

conteúdo era prenhe da doutrina católica (CUNHA, 2005; 2010). Prova disto é o 
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Decreto-Lei nº869/1969, que será citado a seguir, retrata a defesa da inspiração de Deus 

e a preservação dos valores espirituais.  

Embora o ensino moral e cívico não fosse uma exclusividade do regime militar 

brasileiro, como supracitado, é neste período, em função das cores locais de maior 

repressão ao movimento estudantil, por exemplo, que tal educação foi mais imbricada 

com a doutrina governamental. Logo, é com o Decreto-Lei nº 869/1969, que a EMC e 

depois com o seu molde para a universidade, a EPB, são instituídas, alcançando todos 

os níveis de ensino e compromissadas com o projeto político do regime militar. E é com 

os antagonismos do regime, já elencados no texto, que a EPB se inseria na composição 

de uma frente de combate, conforme disposto no Decreto: 

a) a defesa do princípio democrático, através da preservação do 

espírito religioso, da dignidade da pessoa humana e do amor à 

liberdade com responsabilidade, sob a inspiração de Deus; 

b) a preservação, o fortalecimento e a projeção dos valores espirituais 

e éticos da nacionalidade; 

c) o fortalecimento da unidade nacional e do sentimento de 

solidariedade humana; 

d) o culto à pátria, aos seus símbolos, tradições, instituições e grandes 

vultos de sua história; 

e) o aprimoramento do caráter, com apoio na moral, na dedicação à 

família e à comunidade; 

f) a compreensão dos direitos e deveres dos brasileiros e o 

conhecimento da organização sócio-político-econômica do país; 

g) o preparo do cidadão para o exercício das atividades cívicas, com 

fundamento na moral, no patriotismo e na ação construtiva visando ao 

bem comum; 

h) o culto da obediência à lei, da fidelidade ao trabalho e da interação 

na comunidade. (BRASIL, 1969) 
 

Portanto, é com o desenvolvimento dos fundamentos democrático, religioso e 

civil conforme o regime presente na EPB, que as ameaças do comunismo e do 

esfacelamento da instituição familiar seriam enfrentadas. Imbuídos deste sentido, a 

preparação dos jovens para o desenvolvimento do país, dava-se a partir da 

conscientização deles sobre a situação do Estado e dos postos de trabalho. A juventude 

deveria estar preparada moral e politicamente, pela EPB, para poder fomentar e 

participar do progresso brasileiro. 

Assim, cabe observar também que a caracterização de conceitos como 

democracia e cidadania, por exemplo, além de explícita congruência com os valores 

preconizados pelo regime, são construídos semanticamente pela oposição do que se 
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negava e/ou lutava contra. Outro exemplo disto é a referência a Deus. A partir da 

definição de comunista entendido como ateu, a religião católica, concebida como 

universal e como majoritária, foi também instrumental, em função dos seus valores e de 

seus princípios, para o controle social. A moral tanto ressaltada pelo regime, não seria a 

mesma, sem a tradição religiosa. Entretanto, cabe também refletir, para além da 

atualidade de determinados contextos, a ambiguidade inscrita: um Estado Laico, que faz 

uso instrumental da religião e que até invoca seus símbolos e seu Deus para a proteção 

das cartas magnas. 

A disciplina de EPB nos currículos da Universidade Federal de Viçosa 

A pesquisa retratada neste texto foi realizada no Arquivo Central e Histórico, 

vinculado ao Departamento de História, da Universidade Federal de Viçosa (UFV). As 

fontes primárias utilizadas foram os Catálogos de Graduação, os quais reúnem todas as 

disciplinas oferecidas pelos institutos/departamentos da instituição, bem como traz 

alguns dados da administração e dos professores. Sabe-se que os Catálogos de 

Graduação datam do ano de 1970, o que confere uma impossibilidade de refletir sobre o 

período anterior com este tipo de fonte. Foram incorporados ao rol das fontes um 

relatório e o plano de curso da disciplina, de 1972. 

Através da pesquisa, identificamos que a disciplina de EPB foi ministrada pelo 

Departamento de Pedagogia durante toda década de 1970. Tal Departamento era 

vinculado à Escola Superior de Estudos Domésticos e em 1971 torna-se independente, 

seguindo os moldes da Reforma Universitária, de 1968. Atualmente é denominado de 

Departamento de Educação. E já, a partir da década de 1980, a matéria passa a ser 

ofertada pelo Departamento de Administração de Empresas e Ciências Econômicas. 

Neste período, os catálogos nos oportunizam uma maior descrição da disciplina. Neste 

sentido, observa-se a seguinte ementa: ADE 188 – EPB I (1 crédito teórico – 

anteriormente EDU 128) Problemas Morfológicos. Problemas de Desenvolvimento 

Econômico. Problemas Socioeconômicos. (CATÁLOGO DE GRADUAÇÃO, 1980). 

Já, para a disciplina de EPB II, o prescrito era: ADE 189 – EPB II (1 crédito teórico – 

anteriormente EDU 129) Programa Geral da Realidade Brasileira. Problemas Políticos. 

Segurança Nacional. (CATÁLOGO DE GRADUAÇÃO, 1980) 
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A partir dos dados dos documentos visitados, as disciplinas de EPB ocupavam 

uma carga horária de 15 horas durante o semestre letivo, era ofertada já aos recém-

ingressantes da instituição, em forma de palestras aos sábados. 

Outro ponto que merece destaque é o caso de a EPB estar presente entre as 

disciplinas ofertadas nos programas de pós-graduação. Apesar das normativas federais 

não tratarem da obrigatoriedade da disciplina nos cursos de mestrado e doutorado, a 

UFV prescreve, de forma análoga aos exemplos citados, que na instituição, o objeto 

tratado no texto, tinha cores locais distintas. 

Neste sentido, entre fontes mapeadas na pesquisa, encontramos uma 

comunicação interna (CI), do ano de 1972, da Secretária do Conselho de Pós-Graduação 

endereçada ao professor coordenador do Curso de Zootecnia. A mensagem contida no 

documento é indiciosa para afirmar sobre os caráteres locais da disciplina na UFV: 

Prezado coordenador: 

Solicito a V.S.ª a fineza de informar aos estudantes pós-graduandos do 

curso de Mestrado em Zootecnia da obrigatoriedade de se 

matricularem na disciplina denominada PED 328 ESTUDO DOS 

PROBLEMAS BRASILEIROS. (COMUNICAÇÃO INTERNA, 

1972) 

 

No catálogo de graduação, dos anos de 1992 e 1993, realizados de forma 

conjunta, a disciplina já não é mais ofertada, uma vez que a Lei Federal nº. 8.663/1993, 

fora homologada. Assinada pelo então Presidente, Itamar Franco e pelo Ministro da 

Educação Murílio de Avellar Hingel, ela dispunha:  

Revoga o Decreto-Lei nº 869, de 12 de dezembro de 1969, e dá outras 

providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 

Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:  

    Art. 1º. É revogado o Decreto-Lei nº 869, de 12 de dezembro de 

1969, que dispõe sobre a inclusão da Educação Moral e Cívica como 

disciplina obrigatória, nas escolas de todos os graus e modalidades, 

dos sistemas de ensino no País e dá outras providências.  

     Art. 2º. A carga horária destinada às disciplinas de Educação 

Moral e Cívica, de Organização Social e Política do Brasil e Estudos 

dos Problemas Brasileiros, nos currículos do ensino fundamental, 

médio e superior, bem como seu objetivo formador de cidadania e de 

conhecimento da realidade brasileira, deverão ser incorporados sob 

critério das instituições de ensino e do sistema de ensino respectivo às 

disciplinas da área de Ciências Humanas e Sociais.  

     Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

     Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. (BRASIL, 1993) 
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Destarte, pode-se concluir que, a Universidade Federal de Viçosa estabeleceu 

arranjos, exteriores aos prescritos legais, para a aplicação das disciplinas. Neste sentido, 

notamos duas vias principais: ora por um excesso para o cumprimento da disciplina, ora 

por agrupamentos e oferecimentos das matérias conforme disponibilidade e organização 

que não estavam preconizadas as diretrizes legais.  

Palavras finais: considerações preliminares sobre o Projeto Político-

Pedagógico da EPB e a Universidade Federal de Viçosa 

No percurso do texto é observável que a EPB nasceu para articular as propostas 

do regime militar no segmento do ensino superior. Assim, juntamente com a DSN e 

com a ESG, tinha uma perspectiva formativa para o mercado de trabalho e o 

desenvolvimento do país, através da modernização. Todo este processo que fomenta o 

desenvolvimento econômico por um lado, garante a segurança nacional do outro. 

Portanto, a EPB neste quadro, garante a prevalência dos interesses dos militares e 

prepara os estudantes, cientes dos problemas brasileiros, para o desenvolvimento e a 

segurança nacional. 

Em outro prisma, os ideários do regime militar continuavam sendo 

contemplados com a disciplina valores como a democracia e as liberdades política e 

econômica, mesmo que de forma questionável. A perspectiva conservadora também foi 

enfocada, uma vez que, neste aspecto, a dupla temática prevaleceu: ora o enaltecimento 

do tripé Deus-Pátria-Família ora o combate ao perigo vermelho, a destruição da religião 

católica e os fatores de abalo a família e a moralidade. É neste sentido que Motta (2014) 

afirma que a EPB atendeu tanto ao impulso liberal-modernizante quanto o autoritário-

conservador do regime. 

Destarte, como elemento para diversificar a campanha de controle dos jovens 

pelos militares e de combater a suposta ameaça do comunismo, a EPB junto com a 

DSN, trabalharam para o fortalecimento dos interesses do Estado e de sua sobreposição, 

utilizando o campo educacional como instrumento de sensibilização e arrebatamento 

dos jovens para o imaginário do regime. 

No que tange a pesquisa em seu lócus, pode-se concluir, em função da 

organização dos cursos de EPB e sua vigência, a plena aderência na instituição. Assim, 

o preconizado não era um esforço didático-pedagógico, a supor pelas diferenças entre os 
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níveis de escolarização, mas, sim a transmissão da mensagem dos governos militares 

aos estudantes brasileiros. 
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DE DISCIPLINA A CURSO SUPERIOR: A TRAJETÓRIA DO ENSINO 

DE ECONOMIA DOMÉSTICA NO BRASIL (1827-1948)  

 

Daniele Leonor Moreira Gonçalves – CEFET-MG 

Carla Simone Chamon - CEFET-MG 

 

Introdução 

Desde os tempos coloniais, a educação feminina esteve ligada ao ensino das 

boas maneiras e das prendas domésticas. Considerada natureza e responsabilidade das 

mulheres, a economia doméstica esteve presente no ensino feminino ao longo da sua 

trajetória. Restritas ao lar, as meninas eram consideradas inferiores para o aprendizado 

da geometria, biologia etc. Por isso, as noções básicas de escrita, leitura e economia 

doméstica eram dadas como suficientes para a capacidade feminina. 

Além do ensino de técnicas e trabalhos domésticos, a economia doméstica 

trouxe consigo valores e princípios sociais sobre as mulheres. Investigar a trajetória 

histórica dessa matéria/conteúdo agrega possibilidades de explorar as relações de gênero 

presentes na educação, em diferentes momentos. O que permite também relativizar e 

historicizar os modelos de mulher contidos nas legislações que regularam o ensino de 

economia doméstica. 

Como categoria de análise histórica, o conceito de gênero adotado no trabalho é 

o utilizado por Joan Scott. Segundo a historiadora, gênero é um elemento constitutivo 

de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos, além de ser uma 

forma primária de dar significado às relações de poder (SCOTT, 1996, p.86). Quando o 

historiador propõe-se buscar as formas pelas quais os conceitos de gênero validam e 

estruturam as relações sociais, percebe a natureza recíproca do gênero com a sociedade. 

Bem como localiza as formas particulares e contextualmente específicas pelas quais a 

política constrói o gênero e o gênero constrói a política. (SCOTT, 1995, p.89). Guiado 
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pelo conceito de gênero, realizou-se uma análise documental sobre as leis que regeram o 

ensino de economia doméstica entre os anos de 1827 a 1948. 

Dessa forma, a proposta no artigo abaixo é investigar a trajetória histórica do 

ensino de economia doméstica no Brasil, a fim de identificar sua presença na formação 

educacional das mulheres. O período consiste na sua primeira menção oficial na Lei de 

Instrução Pública de 1827 até a Lei Estadual mineira de Nº 272 de 1948, autorizando a 

criação da primeira Escola Superior de Ciências Domésticas, em Viçosa. Intervalo que 

tem início com oficialização da economia doméstica como disciplina escolar até o 

momento que se tornou curso superior. 

Economia Doméstica no século XIX: matéria de meninas 

Limitada ao ambiente privado, a mulher colonial brasileira se via com poucas 

possibilidades de instruções básicas de leitura e escrita. Homens de posses tinham 

maiores chances de se inserir em outros níveis educacionais, do básico até o 

universitário (KOLAVESKI, 2009). Por influência ibérica, a educação feminina era 

considerada desnecessária, pois cabia à mulher apenas os cuidados com a casa, esposo e 

filhos. Poucas foram as mulheres que tiveram o acesso ao ler e escrever, o ensino era 

dado em casa sob vistoria constante da família (RIBEIRO, 2011). O objetivo era educá-

las nas prendas domésticas para que se tornassem guardiãs do lar, o que dispensaria um 

grau maior de alfabetização. 

Segundo Bastos e Garcia, a Congregação das Ursulinas fundada em 1536, 

direcionou o ensino para mulheres em “ler e escrever, trabalho em agulha e instrução 

religiosa”. Por três séculos esse programa orientou a instrução feminina para formar 

boas esposas e mães cristãs (BASTOS, GARCIA, 1999, p.78). No período colonial as 

mulheres ficavam enclausuradas no espaço doméstico protegidas da convivência 

masculina, até a primeira metade do Império, a educação feminina pouco se alterou. De 

acordo com Diva Muniz,  

Aquelas, cujas mães eram “capazes de lhe dar doutrina”, ou cujas 

famílias podiam arcar com as despesas de um mestre particular, 

aprendiam as primeiras letras no recinto fechado de seus lares, sob o 

olhar vigilante dos responsáveis. O que resultou, na prática, no 

número reduzidíssimo de meninas que aprenderam precariamente a 

ler, escrever e contar e algumas noções da doutrina cristã (MUNIZ, 

2003, p.142). 
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É com de lei de Instrução Primária de 1827, que a educação para as mulheres 

aparece como preocupação do Estado. As noções primárias de escrita, leitura e prendas 

domésticas passam a ser ensinadas em precárias escolas públicas e colégios particulares. 

Quanto a Economia Doméstica, no artigo 12, a Lei determina “As mestras, além do 

declarado no art 6º, com exclusão das noções de geometria e limitando a instrucção da 

arithmetica só as suas quatro operações, ensinarão também as prendas que servem à 

economia doméstica;” (BRASIL, 1827, p.2). A Economia Doméstica era entendida 

como o ensino de trabalhos de agulha, bordado, costura e música. Embora não se 

utilizasse o termo economia doméstica, os trabalhos com agulhas eram as primeiras 

referências da disciplina. Posteriormente, ampliam-se os conhecimentos também para 

cozinha, manutenção da roupa, cuidados com a limpeza da casa e do jardim, higiene 

(BASTOS, GARCIA, 1999, p.82). 

Em meados do século XIX, alimentados por teorias positivistas e higienistas, a 

educação escolar feminina foi incentivada para que as mulheres se tornassem menos 

ignorantes na educação dos filhos e filhas. Apesar de não contar com grandes verbas do 

poder público, ocorreu significativo crescimento das escolas primárias para as meninas. 

De acordo com Carla Chamon, na Côrte o número de escolas primárias para o sexo 

feminino, que sempre fora inferior ás do sexo masculino, se igualava em 1881 

(CHAMON, 2008, p.82)
110

. Os currículos das escolas femininas eram voltados para a 

instrução primária e trabalhos domésticos (CHAMON, 2008, p.83). Segundo Michele 

Perrot, 

É preciso, pois, educar as meninas, e não exatamente instruí-las. Ou 

instruí-las apenas no que é necessário para torna-la agradáveis e úteis: 

um saber social, em suma. Formá-la para seus papéis futuros de 

mulher, de dona-de-casa, de esposa e mãe. Inculcar-lhe bons hábitos 
de economia e de higiene, os valores morais de pudor, obediência, 

polidez, renúncia, sacrifício... que tecem a coroa das virtudes 

femininas. Esse conteúdo, comum a todas, varia segundo as épocas e 

os meios, assim como os métodos utilizados para ensiná-lo (PERROT, 

2007, p.93). 

 

                                                 
110

 A ampliação de escolas para meninas veio acompanhada de uma exigência moral e social para que as 

aulas fossem ministradas por mulheres, o que gerou a demanda de maior presença feminina na carreira 

docente. Esse aumento do número de mulheres como professoras do ensino primário é explicado como a 

feminização do magistério. Ver ALMEIDA, 2008. 
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No que diz respeito ao Brasil do século XIX, particularmente na segunda metade 

do século, Guacira Louro pontua esse fenômeno como o culto ao doméstico. Segundo a 

autora, discursos e estudos pensados por homens pautaram a importância da instrução 

feminina. O discurso positivista ao ver a criança como futuro da nação, passa a ter o lar 

como um recinto sagrado e as mulheres como guardiães. É nesse contexto que a 

educação da mulher é tida em conta, á medida que se educa a mulher para ser boa 

esposa e mãe, garante-se uma educação de qualidade para as crianças (LOURO, 1997, 

p.96). No âmbito escolar a economia doméstica tornou-se estratégica ao colaborar para 

uma educação feminina voltada ao lar, no seio do culto ao doméstico. Seja nos colégios 

particulares ou escolas públicas, o ensino feminino contou em seus currículos com os 

conteúdos que formaram a disciplina, Economia Doméstica.  

Assinado em 1854 pelo secretário de Negócios do Império, o senhor Luiz 

Pedreira de Couto Ferraz, o decreto Nº 1.331-A de 17 de fevereiro (BRASIL, 1854), 

organizar o ensino público e particular em dos níveis de escolaridade. O primeiro 

consistia na Escola de Primeiro Grau que correspondeu a instrução elementar. Outro 

referia-se  a Escola de Segundo Grau que equivalia a instrução primária superior. De 

inspiração francesa, esse modelo de divisão do ensino pautava por formação básica 

presente no primeiro grau. Enquanto o segundo grau, com formação científica era 

incentivada a grupos com maior poder aquisitivo, portanto com maiores condições de 

comando.  

Às meninas, o decreto determinava que cabia apenas o ensino primário, pois era 

o conteúdo apropriado para a condição feminina. “Nas escolas para o sexo feminino, 

alêm dos objectos da primeira parte do Art. 47
111

, se ensinarão bordados e trabalhos de 

agulha mais necessários (BRASIL, 1854, p.11)”. Nota-se que o ensino de economia 

doméstica reduzia-se a bordados e trabalhos de agulhas, atividades incentivadas apenas 

aqueles indivíduos confinados ao ambiente doméstico. Em outras palavras, as mulheres 

receberam somente a educação necessária para realizar os serviços domésticos. Outro 

ponto a observar que segundo Alexandre Dotta e Larissa Tomazoni, o decreto 

determinou que o ensino primário deveria ser ministrado separando os sexos e ainda 

versava que o ensino secundário público era somente para o sexo masculino, pois a lei e 
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 O artigo 47 discorre sobre o ensino primário, a primeira parte na qual refere-se o texto é “A instrucção 

moral e religiosa; A leitura e escripta, As noções essenciaes da grammatica, Os principios elementares da 

arithmetica, O systema de pesos e medidas do municipio.” (BRASIL, 1854) 
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o costume determinava a separação entre meninos e meninas a fim de evitar 

“promiscuidade” (DOTTA, TOMAZONI, 2015, p. 29172).  

Na segunda metade do século XIX, o Brasil passou uma série de episódios que 

motivaram o processo de industrialização. A abolição da escravidão, o fluxo imigratório 

e manobras políticas a favor da República entrelaçaram-se com um surto industrial. 

Incentivada pelo discurso de modernização, a economia brasileira, marcadamente rural, 

dá seus primeiros passos rumo as atividades industriais e urbanas (MELO, MACHADO, 

2009, p.297). Considerada condição estratégica para o desenvolvimento brasileiro, a 

educação foi intensamente debatida. Diante de altos índices de analfabetismo e pouco 

acesso popular, a educação precisava ter sua realidade alterada. Com propostas mais 

amplas e profundas que as de 1854, surge então a Reforma Leôncio de Carvalho. No dia 

19 de abril de 1879, o Ministro dos Negócios do Império, Carlos Leôncio de Carvalho, 

publica o decreto número 7.247. O decreto ocupou-se do ensino primário e secundário 

diferenciando os conteúdos de acordo com o sexo. 

Conhecida como Reforma Educacional Lêoncio de Carvalho, o decreto trazia 

novidades como jardins de infância e ensino obrigatório. Nas escolas de primeiro grau 

havia as disciplinas comuns, mas os conteúdos de costura simples eram específico às 

meninas como constou no artigo 4º “Noções de economia social (para os meninos). 

Noções de economia domestica (para as meninas)”. Na instrução primária de segundo 

grau, havia disciplinas específicas para homens, como noções de economia social e 

prática manual de ofícios e específicas para as mulheres, noções de economia doméstica 

e trabalhos de agulha (BRASIL, 1879, p.02/03).
112

 Com a crença de que o raciocínio das 

meninas era inferior ao dos meninos, a Economia Doméstica era a disciplina ideal ao 

ensinar as meninas os “misteres” do lar. Sendo incluída também, no artigo 9º da mesma 

Reforma, nos currículos das Escolas Normais como Noções da Economia Doméstica.  
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 Na obra “Escolas em Reforma, saberes em trânsito”, Carla Chamon disserta que a regra nas escolas 

públicas femininas era o ensino da doutrina cristã, a leitura, a escrita, o cálculo elementar e os trabalhos 

de agulha, havendo limites no que se referia ao ensino de gramática, de história e de geografia e ausências 

de álgebra e geometria (CHAMON, 2008, p.84). No entanto, aponta que alguns colégios particulares da 

Côrte como o Colégio Andrade de Maria Guilhermina também aparecia matérias pouco comuns ao ensino 

feminino como a história natural e até mesmo física, consideradas tipicamente masculinas. (CHAMON, 

2008, p.87) 
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Ainda em 1879, Félix Ferreira
113

 publica uma obra que se torna referência na 

utilização da economia doméstica como disciplina nos currículos escolares. No livro 

“Noções de Vida Doméstica”, Felix Ferreira apresentou orientações práticas e teóricas 

para a administração do lar. Sua obra é resultado de uma tradução e adaptação da Cours 

de l'economie domestique (1869) de Eugéne Hippeau. De acordo com Maria Bastos e 

Tânia Garcia, o Conselho Diretor da Instrução Primária e Secundária autorizou, em 21 

de julho de 1880, o livro “Noções de Vida Doméstica e Noções da Vida Prática”, de F. 

Ferreira nas escolas públicas primárias do Município da Corte (BASTOS, 

GARCIA,1999, p.82). Para Ferreira o destino natural da mulher é o casamento para isso 

Noções de Vida Doméstica cumpriria sua função de formar a perfeita mãe de família e 

dona de casa (BASTOS, GARCIA, 1999, p.92). 

Enquanto isso nos Estados Unidos, a Economia Doméstica oficializou-se como 

disciplina a partir de uma conferência realizada em Lake Placid, Nova York, em 

setembro de 1899. Alimentadas pelos ideais de racionalização do doméstico, um grupo 

de estudiosas de classe média elaboraram o Home Economics. O programa consistiu na 

sistematização dos saberes e práticas domésticas por critérios científicos e acadêmicos. 

De acordo com Maria de Fátima Lopes, a disciplina/programa Home economicus 

também era chamada de domestic economy, domestic science, home economics. Todas 

com o mesmo objetivo de oferecer instruções para administração científica do lar 

(LOPES, 1995, p.82). Assim a Economia Doméstica era um campo de conhecimento 

referente às funções da família, buscando eficácia científica nas tarefas cotidianas da 

casa objetivando melhoria da qualidade de vida das famílias (OLIVEIRA, 2006, p.78). 

Século XX: a economia doméstica no ensino técnico 

Por meio do Decreto n. 8.319 de 20 de outubro de 1910, o Ministério da 

Agricultura e Comércio, introduz a Economia Doméstica como divisão do ensino 

agrícola ao autorizar a criação de Escolas de Economia Doméstica Agrícola 

(DECRETO, 1910, p.01). Segundo Oliveira, a Economia Doméstica veio existir como 

resultado de mudanças sociais que tiveram lugar como advento da industrialização. 

Visto como campo de conhecimento referente ás funções da família, buscando eficácia 

científica nas tarefas cotidianas da casa objetivando melhoria da qualidade de vida das 
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 Felix Ferreira, jornalista e editor viveu na segunda metade do século XIX, no Rio de Janeiro. A obra 

de Eugénie Hippeau está referenciada nas referências bibliográficas. 
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famílias, principalmente as rurais (OLIVEIRA, 2006, p.79). A partir do decreto, a 

economia doméstica estendeu para além do ensino escolar básico e adquiriu também 

caráter técnico, tendo a sua sede no Instituto Profissional Feminino da Capital de São 

Paulo. No entanto, de acordo com Amaral Junior, na prática a disciplina ficou esquecida 

até o governo Vargas (AMARAL JÚNIOR, 2013, p.277). 

Apesar de sua implantação ser datada no Brasil por volta de 1909, considera se 

que a entrada efetiva da economia doméstica como campo de conhecimento no país se 

dá com o Governo Vargas, sob as ações do ministro Gustavo Capanema (TOMÉ etal., 

2001). Capanema instituiu, por meio da Lei Orgânica do Ensino Secundário, que a 

economia doméstica integrasse os currículos de formação feminina de todas as séries. 

Vale ressaltar que, em tempos pós-industrialização, a preocupação crescente com as 

formas pelas quais a “família tradicional” se manteria ganhou destaque, e a inserção da 

economia doméstica como disciplina curricular representa parte deste movimento 

(AMARAL JUNIOR, 2014, p.82). 

No governo de Getúlio Vargas, a institucionalização da Economia Doméstica 

deu-se de forma mais sistemática. Para Amaral Júnior, em tempos pós-industrialização, 

a preocupação crescente com as formas pelas quais a “família tradicional” se manteria 

ganhou destaque, e a inserção da economia doméstica como disciplina curricular 

representa parte deste movimento (AMARAL JUNIOR, 2014, p.82). Assim em 1933, o 

Código de Educação de São Paulo
114

 a inseriu nas escolas profissionais secundárias 

femininas e institutos profissionais. A legislação apontou economia doméstica nas 

modalidades de disciplina, cursos, cadeiras e escolas. Como no artigo 346 “As escolas 

profissionais femininas, ao lado dos cursos puramente profissionais, manterão cursos de 

economia doméstica para a preparação das atividades femininas no lar” (BRASIL, 

1933, p.38). O artigo 496 também reforça a economia doméstica como missão feminina 

ao determinar “A Escola Doméstica, instituída em proveito da vida da família, visará 

atrair a mulher para os trabalhos manuais e ocupações domésticas e contribuir para a 

diminuição da mortalidade infantil, pela melhor preparação da mulher para a missão que 

deve desempenhar na defesa higiênica da criança” (BRASIL, 1933, p.50). 

                                                 
114

 O Código de Educação de São Paulo foi outorgado pelo General de Divisão Waldomiro Castilho De 

Lima, Interventor Federal no Estado De São Paulo. O Código de Educação disponível no 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1933/decreto-5884-21.04.1933.html. Acessado 

em 03 de Dezembro de 2018. 
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O decreto de 1933 reafirma o caráter técnico do ensino de Economia Doméstica 

ao dividi-lo em curso propedêutico e curso doméstico. Em seu artigo 502, ordenou que 

as escolas profissionais secundárias femininas e as secções femininas das escolas 

profissionais secundárias mistas deveriam conter a economia doméstica como disciplina 

e curso, justifica que o ensino é necessário para formação das futuras donas de casa. 

Desde 1911, quando se criou a Escola Profissional Feminina de São Paulo que a 

educação desses institutos possuía direcionamentos diferenciados. Enquanto, o Instituto 

Profissional Masculino esteve orientado para o ensino industrial. A Escola Profissional 

Feminina visava antes de tudo a prepará-las para a vida doméstica (LEITE, 2016, 

p.266). 

 O decreto-código de 1933, em seu artigo 503, define a educação doméstica 

como Higiene, especialmente alimentar; Puericultura; Economia doméstica (arte 

culinária e artes domésticas) e Contabilidade doméstica. O decreto capacita as mulheres 

para profissões como copeira, arrumadeira e cozinheira, profissões tradicionalmente já 

exercidas pelas mesmas. O decreto também admite a possibilidade da economia 

doméstica atuar como mestre, quando recomendaram que o corpo docente dos institutos 

profissionais femininos fosse composto pelo menos quatro mestres de economia 

doméstica (BRASIL, 1933, p.51). 

Apesar do decreto não mencionar a Economia Doméstica como Ciência, as 

disciplinas que a compõem são consideradas de caráter técnico. Segundo Oliveira, a 

Economia Doméstica pode ser entendida como ciência porque supõe conhecimento de 

nutrição racional, higiene da família e da casa, noções de administração e finanças do 

lar. Utiliza-se de muitos princípios básicos da Economia Geral, tais como, a divisão do 

trabalho e do consumo coletivo. Também é entendida como arte á medida que inclui 

idéias artísticas, estéticas, como o gosto no decorar e aparelhar a casa e também a 

apresentação cuidadosa das mais simples tarefas da vida cotidiana. (OLIVEIRA, 2006, 

p.79). De acordo com Leite, as diretrizes que buscam induzir as mulheres a pensar 

racionalmente o lar e a adotar um método técnico-científico de administração inspiram-

se na racionalização da produção industrial e propõem ordenar o ambiente doméstico de 

acordo com princípios da “racionalidade” (LEITE, 2016, p.266/267). 

Na década de 1940, o ensino de economia doméstica é reforçado com a 

nomeação de Gustavo Capanema para ministro da Educação. No comando do Estado 
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Novo, Getúlio Vargas realizou grande incentivo ao empresário industrial e destacou a 

educação como imprescindível ao desenvolvimento. Pelo Decreto-Lei 4244/1942, 

Gustavo Capanema estruturou o ensino industrial, reformou o ensino comercial e criou 

o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI. Neste mesmo decreto, 

através da Lei Orgânica do Ensino Secundário, Gustavo Capanema inseriu a economia 

doméstica em todas as séries de ensino curso ginasial, clássico e científico (BRASIL, 

1942, p.06). De acordo com o Decreto, de 09 de abril, “Incluir-se-á, na terceira e na 

quarta série do curso ginasial e em todas as séries dos cursos clássico e científico, a 

disciplina de Economia Doméstica.” (SAMPAIO, JUNIOR, ALVES, 2014, p.415). 

Voltada para a educação feminina, a matéria orientava as meninas o modo como deviam 

se portar em determinados lugares; maneiras de escolher, arrumar e manter a casa de 

que mais tarde viessem a ser donas; os cuidados com os filhos e o marido, desde a 

alimentação à maneira de educar a prole (Noções de Puericultura e Nutrologia); 

contabilidade doméstica e trabalhos manuais como corte e costura – que seria útil já na 

confecção do enxoval das moças (LEITE, 2016, p.269). 

De disciplina a curso superior 

Como fim da segunda guerra mundial, os Estados Unidos reafirmam sua 

supremacia no cenário econômico e político. Em 1945, Getúlio Vargas enfrentou forte 

oposição de setores conservadores que desejavam o fim da Era Vargas. Em uma 

manobra política, Vargas abdica da presidência e novas eleições são realizadas. No 

cenário mundial, os Estados Unidos disputa a supremacia mundial com a URSS. Para 

combater a suposta ameaça comunista na América Latina, os Estados Unidos inicia 

série de ações de aproximação com nações latino-americanas. 

 Com o Brasil, as políticas de cooperação se materializaram no Ponto IV
115

, 

programa que objetivava o melhoramento da tecnologia e qualidade de vida dos países 

latino-americanos. A educação tornou-se uma das áreas como maior investimento do 

programa, em especial o ensino agrícola. Assim no ano de 1945, o Ministério da 

Agricultura em convênio com o Ministério da Educação e Saúde, enviou profissionais 

para estudos intensos sobre a Educação Rural nos Estados Unidos. Em 1948, o convênio 
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 Foi um programa de cooperação americana na qual o nome origina do quarto ponto do discurso do 

Presidente Trumman em 1949. Projeto fruto de uma parceria entre os Estados Unidos e o Brasil com fins 

econômicos, culturais e políticos. O objetivo era criar e melhorar os recursos tecnológicos no Brasil 

visando o aumento da produção (LOPES, ano, p.65). 
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entre os ministérios propiciou a Viçosa outro investimento no ensino agrícola: a Lei 

Estadual nº272, de 13 de novembro de 1948 (MINAS GERAIS, 1948) assinada pelo 

governador do Estado de Minas Gerais, Dr. Milton Soares Campos, criando a primeira 

Escola Superior de Ciências Domésticas, em Viçosa (LOPES, 1995, p.67). Assim a 

Economia Doméstica de disciplina de cursos secundários feminino tornou-se também 

escola de ensino superior, o que significou o estabelecimento da Economia Doméstica 

também como área de atuação profissional. 

Conjuntamente com a Escola Superior de Ciências Doméstica, a Lei Estadual nº 

272 de 1948 autorizou a criação da Escola de Especialização, Serviço de 

Experimentação e Pesquisa e Serviço de Extensão. Juntas com as já existentes Escolas 

Superior de Agricultura e Escola Superior de Veterinária
116

 formaram a Universidade 

Rural do Estado de Minas Gerais, em Viçosa. O discurso de vocação agrícola do país e 

da própria universidade permitiu as profissionais de economia doméstica uma 

empregabilidade nos serviços de extensão e assistência na educação rural (AMARAL 

JUNIOR, 2013, p.279). O que tornou o curso como moderno ao preparar as jovens para 

levar conhecimento especializado e garantir a melhoria da qualidade de vida das 

famílias, bem como prepará-las para o mercado de trabalho (LEITE, 2016, p.269).  

Considerações finais 

Em toda legislação educacional da economia doméstica, os cuidados do lar 

foram atribuídos a uma suposta essência feminina. Enquanto aos meninos cabia o 

ensino condizente com a missão pública masculina, às meninas foram permitidas 

matérias que as aprimorassem no domínio do privado. Neste contexto, a economia 

doméstica tornou-se marca da educação feminina ao constar nos seus diferentes níveis 

escolares. 

A naturalização dos papéis femininos, então estabelecidos pela sociedade, foram 

reproduzidos também pelas leis. Com variações históricas, os modelos de mulher 

pautados nas lei eram os de guardiã do lar, boa mãe, boa esposa, missionária e mulher 

educadora. Todas ligadas as características supostamente femininas como delicadeza, 
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 Por meio do decreto Nº6.053, de 30 de março de 1922, o presidente da República Arthur Bernardes 

autorizou a criação da Escola Superior de Agricultura e Veterinária (ESAV), em Viçosa. Em 1948, a 

ESAV transforma-se na Universidade Rural de Minas Gerais (UREMG) com a criação das escolas acima 

citadas. 

http://www.portalufv.ufv.br/portalufv/site/index.php?area=decreto_6053
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fragilidade, zelo e maternidade. A naturalização do destino social da mulher baseado em 

seus traços biológicos foi outro fenômeno notado. A maternidade e o matrimônio são 

percebidos como princípios orientadores dos conteúdos da economia doméstica à 

medida que contém disciplinas como puericultura e vestuário. 

De disciplina a curso superior, as leis assinadas por homens pautaram o ensino e 

conteúdo da economia doméstica. Por meio de propostas ditas modernas como o nível 

técnico e superior para mulheres, a economia doméstica reforçou papéis conservadores 

da mulher como dona de casa e esposa. Ao mesmo tempo em que ofereceu 

possibilidades de estudo e trabalho fora do ambiente privado, tradicionalmente 

naturalizado como feminino. 
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A HISTÓRIA DO ENSINO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NA UFV: 

INFLEXÕES E POSSIBILIDADES 
 

Denilson Santos de Azevedo - UFV 

 

Agradeço ao convite da comissão organizadora do evento para compor esta 

mesa, sobre a história do ensino da história da educação. Este tema me é, ao mesmo 

tempo, familiar e estranho: familiar, por lecionar esta disciplina desde 1997, portanto, 

há mais de 20 anos; e estranho porque, diferente dos colegas de mesa, que já tem 

realizado pesquisas sobre esta temática, não havia realizado um estudo sistematizado 

sobre o assunto, e este desafio serviu de estímulo para fazer uma breve revisão sobre a 

história do ensino e da pesquisa em História da Educação. 

Neste levantamento verifiquei a existência de diversas pesquisas sobre a história 

da História da Educação, englobando os chamados balanços da produção e os estudos 

de constituição da área como campo da pesquisa que, segundo Faria Filho (2017, p. 

331), “ao final da primeira década deste século, contava com quase meia centena de 

estudos”. Considerando que já percorremos praticamente mais de uma década (mais 

adiante  neste  mesmo  artigo,  Faria  Filho  cita  um  trabalho  de  José  Roberto  Gomes 

Rodrigues de 2015, em que este autor apresenta um levantamento com 155 trabalhos 

sobre o assunto), podemos supor que as condições para uma história do ensino da 

História  da  Educação,  enquanto  um  campo  de  pesquisa  parece  que  já  estão  bem 

encaminhadas em virtude deste quantitativo de dissertações e teses, de livros, artigos e 

trabalhos  apresentados  em  jornadas,  simpósios  e  congressos  acadêmicos  locais, 

estaduais, nacionais e internacionais. 

Muitas  destas  pesquisas  e  estudos  tratam  da  origem  e  da  natureza  desta 

disciplina em nosso país, sobretudo ao longo do século XX, que nos auxiliam a entender 

em parte o cenário em que se encontra na atualidade, na qual esta disciplina vem 

perdendo gradativamente carga horária, principalmente no curso de Pedagogia, que 

herdou esta atribuição das escolas normais e dos institutos de educação, na qual a 

disciplina de História da Educação foi instituída no currículo no final do século XIX, 

fazendo com que sua identidade, historicamente, estivesse vinculada com a formação 

dos professores e dos pedagogos de uma maneira geral. 
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Neste sentido, Myriam Warde (1990, p.8), corrobora esta assertiva ao indicar 

que a disciplina História da Educação não se instituiu a partir de um movimento interno 

da  História  e  não  foi  a  ele  incorporada,  tendo  sua  gênese  e  desenvolvimento 

relacionados ao campo da Educação. Assim, efetivamente, a História da Educação não 

se configurou, em sua origem, numa especialização temática da História, mas, sim, 

como uma ciência da educação ou uma ciência auxiliar da Pedagogia, que por sua vez, 

teve sua história profundamente marcada pela presença da Teologia e da Filosofia. 

Este caráter de ciência auxiliar da educação parece sofrer certo rebaixamento no 

Brasil, com o advento e a difusão do ideário do movimento renovador, a partir da 

década de 1920, na qual esta disciplina passa a ser vista apenas como um enfoque, uma 

abordagem utilitária, legitimadora do presente, conforme menciona Warde (1990, p.8): 

Quando esses renovadores da Educação, na década de 20, consolidaram a ideia de que a 

Educação demanda, pelas suas singularidades teóricas e práticas, o concurso de várias 

ciências, a História da Educação não estava aí computada, visto que eles já haviam 

dominado  os  procedimentos  mais  atualizados  de  observação,  experimentação  e 

mensuração, o que lhes permitiu, sem grandes volteios, eleger a Sociologia, a Psicologia 

e, através destas, a Biologia, como as ciências matriciais da Educação. 

Assim, para esta autora, a História da Educação foi filha tardia da ideia de 

aportes múltiplos à Educação; não foi incluída, entre as ciências auxiliares, com o 

mesmo escopo das matriciais, por supostamente não ter nada a oferecer para que o 

presente seja objeto de controle, a sua utilidade é pensada como de natureza disciplinar, 

formadora, assumindo, juntamente com a filosofia, nesta implantação curricular o que 

ela denomina de uma pragmatização moral (porque dela havia de se tirar alguma lição, 

algum ensinamento doutrinário). Posteriormente, em torno das décadas de 1950 e 60, 

quando  começaram  a  surgir,  efetivamente,  estudos  históricos  relativos  à  educação 

brasileira, esta pragmatização já instaurada foi secularizada. 

Deste modo, os estudos históricos passaram a ser hegemonizados pelo que ela 

chamou de presentismo pragmatista, ou seja, de um estudo que deveria ser utilitário, 

servindo apenas para resolver, praticamente, um problema atual, no presente, afirmando 

ainda que nem o positivismo, que penetrou fracamente sob a forma de procedimentos de 

consulta a fontes, foi uma concepção tão forte neste período. Para ela, esta característica 

legou uma marca no ensino de história da educação, que lhe foi conformadora: a de ter 
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nascido para ser útil e para ter sua eficácia medida não pelo que é capaz de explicar e 

interpretar dos processos históricos objetivos da Educação, mas pelo que oferece de 

justificativas para o presente. 

Esta  configuração  é  endossada  por  Nóvoa  (1994,  p.28)  ao  afirmar  que  a 

disciplina,  até  os  anos  1960,  organizava-se  como  uma  reflexão  essencialmente 

filosófica, baseada na evocação das ideias dos grandes educadores, desde a Antiguidade 

até o período contemporâneo (século XIX), com um enaltecimento do passado e uma 

descrição da evolução educativa rumo a uma marcha do progresso, com o objetivo de 

tirar  do  passado  o  máximo  de  lições  para  o  presente,  com  forte  tendência  a  uma 

perspectiva progressista e romântica da história da educação. 

Também destaca que os conteúdos ministrados estavam centrados na história da 

educação ocidental, em uma visão eurocêntrica, na qual a ideia de história, educação e 

pedagogia perpassada evidenciavam uma visão tradicional e evolucionista de sociedade. 

O programa desenvolvido estava organizado segundo uma perspectiva cronológica; 

uma  lógica  descritiva  e/ou  interpretativa  das  ideias,  fatos  educativos,  projetos,  da 

antiguidade clássica, medieval, renascença até os tempos modernos (NÓVOA, 1996, p. 

419). Neste sentido, os conteúdos, recorrentemente, se baseavam numa história geral da 

educação, tendo como objetos de estudo a história da organização escolar, da legislação 

e do pensamento pedagógico. 

Estas características da origem da disciplina e de sua trajetória relacionada à 

Pedagogia e aos cursos de formação de professores, também dificultou sua constituição 

como uma área de pesquisa no Brasil. Conforme mencionam Lopes e Galvão (2001), 

“embora já nas décadas de 1930 e 1940 algumas obras importantes tenham sido escritas, 

é sobretudo a partir dos anos de 1950 e 1960 que começa a se configurar um campo de 

pesquisa em História da Educação, com a realização, por exemplo, de levantamento de 

fontes” (p.29), observando ainda que é “somente na década de 1970 que se inicia 

sistematicamente, nos cursos de Pedagogia, a introdução de uma disciplina específica 

que tratava da história da educação brasileira”(LOPES e GALVÃO, 2001, p.33). 

É dentro deste breve contexto sobre a história do ensino de História da Educação 

no Brasil, que procuraremos situar a trajetória deste campo disciplinar no Curso de 

Pedagogia da UFV, que foi criado em 1971, analisando seu itinerário nestes 48 anos de 

existência, enquanto componente curricular do curso, tomando como fonte os catálogos 
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de graduação publicados por esta IFES e algumas referências bibliográficas produzidas 

sobre este campo de pesquisa. Por fim, apresentarei algumas atividades acadêmicas 

desenvolvidas nas disciplinas de HE como uma tentativa de estimular a investigação 

histórica e educacional nas licenciandas e licenciandos que a cursam. 

Antes, porém, de iniciar esta explanação, preciso fazer alguns esclarecimentos 

sobre as condições em que realizei parte desta abordagem, tendo em vista que eu, de 

alguma maneira, estou inserido no próprio objeto a ser investigado, principalmente na 

última parte desta narrativa. Para isto, farei uso de uma abordagem muito específica do 

campo historiográfico, que às vezes está muito próxima do jornalismo, denominada 

História  Imediata.  Segundo  José  D’Assunção  Barros  (2004,  p.  145),  na  História 

Imediata, “o historiador é não apenas um analista do discurso dos outros, mas um 

produtor de testemunhos dele mesmo; é não apenas um sujeito que examina os atores 

sociais do passado, mas também um ator ele mesmo”. Também esclarece que a História 

Imediata não deve ser confundida com a História do Tempo Presente, “que se refere a 

um   recorte   contemporâneo   em   relação   ao   historiador,   mas   prescinde   do   seu 

envolvimento   nos   acontecimentos   ou   na   sociedade   que   está   sendo   analisada” 

(BARROS, 2004, p. 146). Feitas estas ressalvas, passarei a relatar as fontes documentais 

identificadas. 

Conforme informações contidas no Catálogo Geral da UFV de 1972 (p. 108) se 

observa a existência de duas disciplinas teóricas de História da Educação (PED 106 e 

107), com três créditos teóricos e 45 horas de duração cada uma, compondo o “campo 

principal de estudo”, juntamente com a Sociologia, Psicologia e Filosofia da Educação, 

além da Didática. 

A ementa da História da Educação I indica que os assuntos tratados estavam 

relacionados com a educação pré-clássica, clássica, cristã, medieval, renascentista e 

humanista, enquanto a segunda disciplina de História da Educação tratava do realismo e 

do  naturalismo  pedagógico,  da  orientação  idealista  e  psicológica  em  educação,  da 

pedagogia científica e experimental, a revolução  coperniana na pedagogia e escola 

nova. 

Vale ressaltar que os ingressantes neste currículo de 1972 não tiveram apenas 2 

disciplinas de História da Educação, visto que o Catálogo Geral de 1973 já assinala o 

acréscimo da terceira disciplina deste conteúdo na matriz do curso de Pedagogia da 
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UFV, com a criação da disciplina Educação Contemporânea, com três créditos teóricos, 

cuja ementa abordava a educação e a pedagogia no século XIX, a educação no século 

XX, A escola nova, a pedagogia contemporânea e a educação brasileira. A mudança do 

nome da disciplina de Educação Contemporânea para História da Educação III foi 

formalizada no Catálogo Geral de 1975. 

Embora  não  tenhamos  ainda  obtido  outras  fontes  sobre  o  conteúdo  destas 

disciplinas de História da Educação, como plano de curso ou bibliografia, pode se 

depreender a partir destas ementas, que a proposta de trabalho aí contida refere-se à 

história da educação europeia de longa duração da antiguidade à modernidade, com 

ênfase na história das ideias pedagógicas e na história da organização dos sistemas de 

ensino. Também se observa uma única unidade, a última da terceira disciplina, voltada à 

História da Educação no Brasil. 

No Catálogo Geral da UFV de 1978 (p. 149) identifica-se a ampliação da carga 

horária das três disciplinas obrigatórias de História da Educação, cada uma agora com 

quatro créditos teóricos, sendo que a primeira apresentava os conteúdos de Introdução à 

educação entre os povos primitivos, a educação tradicionalista, os gregos e a pedagogia 

da personalidade, os romanos e a pedagogia da humanitas, a educação cristã primitiva e 

a educação medieval. A segunda tratava da educação humanística, a educação religiosa 

da Reforma e da Contra Reforma. A educação e a pedagogia realista, o século XVIII e a 

educação estatal e nacional e a terceira abordava as mesmas unidades da disciplina de 

Educação Contemporânea extinta em 1975. 

Embora  tenha  ocorrido  uma  ampliação  da  carga  horária  das  disciplinas  de 

História da Educação na década de 1970, que se manterá na década de 1980, o que se 

constata “na matriz curricular é que na área do tronco comum do curso, houve uma 

valorização das disciplinas psicopedagógicas (Psicologia e Didática) em detrimento das 

sócio-educacionais   (Sociologia   e  economia  da  Educação)”   (AZEVEDO  et.   al., 

2005/2006, p. 183), conferindo uma diretriz de formação bastante instrumental, em 

termos técnico-pedagógicos, sobretudo na licenciatura de curta duração. 

As ementas destas disciplinas na matriz curricular do curso de Pedagogia da 

UFV permaneceram inalteradas até o Catálogo de Graduação de 1988/89, visto que no 

catálogo de graduação seguinte (1990/1991), as disciplinas de História da Educação II e 

III sofreram mudanças, sendo que na II, a abordagem da história geral da educação vai 
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até o século XVIII, com a inclusão na ementa de unidades sobre a educação colonial I e 

II, enquanto a III enfatizou a história da educação nos séculos XIX e XX na Europa e no 

Brasil. 

Em  1994,  esta  disciplina  permanece  sendo  oferecida  nos  três  primeiros 

semestres do curso, cada um com quatro créditos teóricos, totalizando 180 horas/aulas. 

No entanto, as  ementas  das  disciplinas oferecidas no curso  de pedagogia da UFV 

sofrem uma alteração de foco, privilegiando a educação brasileira,  uma vez que a 

primeira traz uma introdução ao estudo da História da Educação e aborda basicamente, 

a Educação brasileira colonial (I e II) e no Império. A segunda trata da educação e 

sociedade na Primeira República, Educação e Desenvolvimento Brasileiro (1930-1946) 

e Educação e Desenvolvimento Brasileiro (1946-1964). Já a História da Educação III 

enfocava a educação brasileira no período após 1964. A educação no Brasil e o advento 

da Nova República. A educação brasileira nos últimos anos: a prática em questão. 

Propostas e perspectivas atuais da educação brasileira. (UFV - Catálogo de Graduação 

1994/95, pp. 231-232). 

É plausível supor que as alterações efetuadas nas ementas das disciplinas de 

História  da  Educação  na  década  de  1990,  formalmente  refletem  a  influência  do 

materialismo histórico nos estudos educacionais, que contribuiu para a renovação dos 

objetos  de  pesquisa,  das  abordagens  e  das  fontes.  Em  função  disto,  a  análise  da 

educação passou a ser realizada não mais de modo isolado, atomizado, mas como um 

fenômeno superestrutural, contextualizado com as condições econômicas das diferentes 

formações sociais. No caso, da primeira mudança das ementas, tratou-se da inclusão de 

unidades que promoveram uma apresentação do contexto educacional geral para, ao 

final,  inserir  elementos  da  realidade  educacional  nacional,  enquanto  na  segunda 

alteração, fica evidenciada a centralidade que a História da Educação Brasileira adquire 

nestas disciplinas. 

Tais suposições ganham fundamento quando se observa, nas décadas de 1970 e 

1980, o desenvolvimento e a consolidação de pesquisas na área de educação realizadas, 

sobretudo nos programas de pós-graduação que vão sendo criados nas universidades 

brasileiras e que propiciou a difusão das pesquisas em história da educação através de 

grupos de trabalho, como o da ANPED, fundado em 1984, e os grupos de estudos e 

pesquisa, como o HISTEDBR (História, Sociedade e Educação no Brasil), que iniciou 
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suas  atividades  em  1991,  dentre  outros  grupos  locais  e  regionais,  no  contexto  do 

processo de redemocratização do país. 

Tais iniciativas no campo da pesquisa fomentaram uma maior socialização dos 

conhecimentos produzidos nacionalmente e internacionalmente, por meio de eventos 

regulares, como o Congresso Ibero-Americano de História da Educação na América 

Latina (CIHELA), fundado em 1992 e o Congresso Luso-Brasileiro de História da 

Educação, criado em 1996. O aumento do debate e do intercâmbio entre pesquisadores e 

instituições de ensino e pesquisa, contribuiu para a criação, em 1999, da Sociedade 

Brasileira de História da Educação e para a renovação nas pesquisas em História da 

Educação, com o emprego de novas fontes e novos objetos fundamentados pela Escola 

dos Annales. 

A década de 1990 no Brasil também é marcada com a aprovação da nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996 e, a partir daí, pelo debate em torno 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia. Antecipando-se à 

aprovação destas DCNs, no ano 2000, houve uma reformulação curricular no Curso de 

Pedagogia  da  UFV,  que  representou  a  redução  de  um  crédito  em  cada  uma  das 

disciplinas de História da Educação, passando a ser de nove créditos no total, trazendo 

um  rearranjo  na  ementa  das  disciplinas,  no  sentido  de  condensar  os  conteúdos 

programáticos. 

Em 2005, a disciplina de História da Educação I tornou-se obrigatória para a 

licenciatura em Educação Infantil até 2009 e optativa para o curso de História até 2017. 

Já em 2008, como resultado da aprovação das DCNs para o Curso de Pedagogia, em 

2006, ocorreu nova reformulação curricular, na qual a disciplina História da Educação 

III foi extinta, voltando às Histórias da Educação I e II, a possuírem quatro créditos 

(60hs./a) cada uma, o que acarretou a perda de mais um crédito obrigatório no total. 

Na matriz curricular do Curso de Pedagogia da UFV contida no Catálogo de 

Graduação de 2008, a ementa da disciplina História da Educação I, passou a contar com 

as seguintes unidades: História e a produção do conhecimento. História da Educação e 

da Pedagogia. Fontes e História da Educação. Histórias da Educação: novos temas, 

novas abordagens. A História da Educação II versava sobre a afirmação da escola como 

instituição social e da educação pública no ocidente. Pedagogia, educação e a crise na 

modernidade. A Educação Brasileira no século XX. 
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As ementas das duas disciplinas obrigatórias de História da Educação já indicam 

uma aproximação em direção à produção historiográfica educacional hegemônica e 

vinculada com a chamada nova história e, particularmente, a nova história cultural, “que 

provocou uma verdadeira revolução na seleção dos objetos de pesquisa e na forma de 

abordá-los” (LOPES e GALVÃO, p.  40), com  a introdução de temáticas variadas, 

relacionada com a história das instituições escolares, trabalho docente, cultura escolar, 

manuais   didáticos   e   livros   de   leitura,   políticas   educacionais,   entre   outros.   A 

incorporação dessa variedade de objetos enriqueceu significativamente a história da 

educação, em relação aos demais campos da educação. 

Não   obstante,   esta   ampliação   e   diversificação   no   campo   da   produção 

historiográfica educacional, cada vez mais se observa a inflexão deste campo disciplinar 

no contexto de mudanças nas Diretrizes, que vem redefinindo, em termos curriculares, o 

Curso de Pedagogia, em que se dá maior ênfase na formação técnica e utilitária, numa 

perspectiva da docência, de gestão e organização do trabalho pedagógico e dos sistemas 

escolares. Neste processo, os cursos de pedagogia veem sendo impelidos a adotar um 

padrão técnico, o que implica na redução do espaço para as disciplinas de fundamentos, 

em detrimento de um maior interesse pelas questões práticas imediatas. 

Tais  diretrizes,  que  se  baseiam  em  competências  e  habilidades  gerais  e 

específicas  para  a  formação  do  pedagogo,  revelam  a  necessidade  de  adaptação  da 

formação profissional às demandas do mercado de trabalho, seguindo a tendência que 

foi referendada pelo Tratado de Bolonha em 1999, que estabeleceu parâmetros para a 

reforma  dos   currículos   das   universidades   europeias,  adequando-os   aos   ditames 

neoliberais (ARAÚJO et. al. 2017). 

Sobre esta situação, Gatti e Borges (2011, p. 2) concordam com a proposição de 

Escolano Benito, que constata “[...] um estado internacional de crise da História da 

Educação como disciplina formativa”, acrescentando que a além desta problemática se 

percebe  “um  distanciamento  inadequado  entre  a  fecundidade  dos  resultados  das 

pesquisas mais recentes e os conteúdos disseminados nas salas de aula dos cursos de 

formação de professores”. 

Neste sentido, as novas DCNs para a formação docente em nível superior para a 

educação básica editadas em 2015, mais uma vez trouxeram impactos na área dos 

fundamentos  da  educação  do  Curso  de  Pedagogia  da  UFV,  demandando  nova 
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diminuição na carga horária teórica das disciplinas de História, Filosofia e Sociologia da 

Educação, na qual as disciplinas de História da Educação passaram a ter seis créditos no 

total, ou seja, a metade do número de créditos que possuía há pouco menos de 20 anos 

atrás, o que traz consequências para o desenvolvimento do ensino desta disciplina e de 

formação para as licenciandas e os licenciandos da Pedagogia. Ao que parece, este 

cenário de inflexão do campo disciplinar não é um fenômeno exclusivo do curso de 

Pedagogia da UFV. 

Com o intuito de minimizar um pouco a perda de carga horária teórica nas 

disciplinas de História da Educação, se criou atividades práticas, que passaram a vigorar 

a partir do ano passado (2018), com a duração de 30 h/a ou dois créditos práticos em 

cada semestre letivo. Na História da Educação I, a primeira atividade prática encontra- 

se na unidade “fontes e História da educação”, na qual os estudantes devem visitar duas 

instituições que funcionem em caráter permanente, sem finalidade lucrativa, a serviço 

da sociedade e de seu desenvolvimento, que seja aberta ao público, e que adquire, 

conserva, pesquisa, comunica e exibe evidências materiais da ação humana e de seu 

ambiente para fins de pesquisa, educação e lazer. 

Após a escolha das instituições a serem visitadas, a/o licencianda/o deve: 

- fazer um  levantamento  prévio  sobre  sua  história,  sua  missão,  as  

atividades desenvolvidas, se são acessíveis a pessoas especiais, dentre outras 

informações que puder obter; 

- relatar, durante a visita, sobre o acervo da instituição, os profissionais que nela 

atuam e as fontes que mais lhe despertaram interesse e os por quês desta identificação, a 

partir da seguinte questão: “O estudo da História permite uma reflexão sobre o passado 

da humanidade e o tempo presente, que tem um significado importante na construção de 

nossas identidades como indivíduos e grupos sociais.” 

Com base nesta afirmativa, faça um relato, justificado, sobre as fontes que mais 

lhe chamaram a atenção, em termos identitários, nos museus/arquivos visitados. 

Para  a  realização  desta  atividade,  que  se  encontra  registrada  na  ementa  da 

disciplina  como  “viagem  técnica”,  a  UFV  disponibiliza  transporte  coletivo  que 

viabilizou nossa ida ao Rio de Janeiro, onde visitamos o Museu Nacional e o Museu do 

Amanhã, em junho de 2018.  Para aquela/es que não puderam viajar, a sugestão foi que 
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realizassem a visita, preferencialmente, em arquivos e/ou museus, que fossem mais 

acessíveis. 

Vale destacar que tanto no Museu Nacional, quanto no Museu do Amanhã, a/os 

licencianda/os identificaram a presença de pedagogos atuando como roteiristas e guias 

das visitas para os estudantes da educação básica. No Arquivo Nacional existe uma 

equipe pedagógica que atua com a educação patrimonial, também destinada a receber 

estudantes. Foi realizado um registro por escrito das fontes mais citadas, porém não 

consegui localizá-lo. 

Ainda  no  que  se  refere  às  fontes  históricas,  inicia-se  no  primeiro  semestre 

algumas orientações relativas à história oral e documental, para que a/os licencianda/os, 

comecem a pensar sobre o memorial sobre sua trajetória escolar e a escolarização de 

seus parentes mais próximos (pais, avós, tios), que deverá ser entregue na disciplina do 

segundo  semestre.  Tal  antecipação  se  deve  ao  fato  de  que  mais  da  metade  da/os 

graduanda/os (turma 2019) residirem fora da microrregião de Viçosa e muitos realizam 

estas entrevistas ou visitas às escolas, no período do recesso acadêmico de julho. No 

caso da/os estudantes que não têm contato com os familiares ou são órfãos, a sugestão é 

que desenvolvam uma investigação sobre sua trajetória e levantamento de fontes a 

respeito da história das instituições em que estudou. 

A investigação sobre a trajetória escolar pessoal e familiar em muitos casos tem 

a ver com a história da educação local, e pode auxiliar a/os licencianda/os a analisar os 

diferentes níveis da realidade econômica, política, social e cultural e estabelecer as 

mudanças,  conflitos  e  permanências  de  diferentes  elementos  da  cultura  escolar  no 

tempo.  A  realização  desta  atividade,  analisada  em  seu  conjunto,  contribui  para  a 

construção de uma história da educação mais polissêmica, menos homogênea, ao dar 

voz a diferentes sujeitos sobre suas memórias e sentimentos a respeito do processo de 

escolarização  e  desperta  o  interesse  e  a  curiosidade  de  alguns  acadêmicos  em 

problematizar questões relacionadas com este campo de conhecimento. 

A  seguir,  apresento  alguns  comentários,  que  servem  de  orientação  para  a 

realização dos próximos trabalhos e as compilações reproduzidas nos dois anos em que 

esta atividade foi produzida pela/os licencianda/os. A história da educação é um campo 

de conhecimento que nos auxilia a desnaturalizar a escola e as relações entre os sujeitos 
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escolares  na  história,  a  criar  nossa  historicidade  e  identidade,  por  meio  da  nossa 

trajetória escolar individual e familiar. 

A construção desta narrativa é pessoal. Cada trabalho é único. Entretanto, requer 

a  explicitação  de  algumas  informações  básicas.  Procure  datar  a  época  da  sua 

escolarização e de cada membro familiar entrevistado e a localização da escola (bairro, 

Distrito, cidade, estado), pois a questão do tempo e do espaço na história é fundamental. 

A  maioria  não  fez  um  relato  sobre  o  período  de  estudo  na  UFV.  Outra/os  não 

apresentaram   as   vivências   positivas   e/ou   negativas   ao   longo   do   processo   de 

escolarização ou dos entrevistados. 

No que se refere ao registro e descrição das fontes, do uso de citações no texto, é 

importante se basear nas normas da ABNT. Também vale mencionar a questão da 

formatação, da necessidade de revisão gramatical, da correta menção à legenda e fontes 

das  figuras,  fotos  e  outros  documentos  anexados  ao  texto.  Uso  de  fonte  oral, 

necessidade de registro no comitê de ética em pesquisa da IES. Evitar adjetivação ou 

generalizações sem comprovação, como por exemplo: quantia alta, ou termos como 

sempre, tudo, todos... 

Na introdução, muitos abordaram sobre a educação desde a antiguidade, sem 

dialogar com o texto construído. A revisão de literatura é mais pertinente na introdução 

ou quando está relacionada com os dados e observações apreendidas ou verificadas no 

real. A seguir, apresento alguns pontos destacados pelas Turmas de 2017 e 2018, na 

qual   tentei   agrupar   em   temáticas,   como   processos   educativos   e   práticas   de 

sociabilidades   não   escolares,   materialidade   escolar,   geração,   etnia   e   gênero, 

modalidades  e  tipos  de  ensino,  políticas  educacionais,  cultura  escolar,  instituições 

escolares, castigos e punições escolares, profissão e trabalho docente, teorias e práticas 

escolares, dentre outros. 

A realização deste memorial de escolarização pessoal e familiar permite que 

muitos  licenciandos  conheçam  a  história  de  escolarização  de  seus  antepassados, 

possibilita que outro/as passem a estimular e motivar o retorno ao estudo daqueles que 

por diferentes razões tiveram que interromper sua trajetória escolar, além de facilitar o 

estudo da história da educação brasileira mais recente, contribuindo para o aumento da 

participação dos estudantes nas aulas e para uma percepção da diversidade de formação 

e das permanências e mudanças nas práticas escolares ao longo do tempo. 
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Temos ciência que estas ações pedagógicas se relacionam ao que Myrian Warde 

denominou  de  presentismo  pedagógico,  do  caráter  utilitário  da  disciplina  para  o 

presente,  julgando  esta  estratégia  como  uma  possibilidade  de  estimular  a  pesquisa 

histórica e educacional,  uma vez  que tenho observado um  aumento  da procura de 

estudantes  interessados  em  fazer  estudos  no  TCC  relacionados  com  a  história  da 

educação local e regional. 

Outra  ação  que  será  feita  para  o  próximo  ano,  será  a  incorporação  destas 

atividades práticas no programa analítico da disciplina optativa de História da Educação 

Brasileira, criada em 2017, com quatro créditos teóricos para os demais cursos de 

licenciatura da UFV, e que foi oferecida apenas em 2018, com intuito de motivar as 

pesquisas neste campo por parte de licencianda/os de outras áreas de conhecimento. 

Deste modo, espero estar contribuindo com o debate sobre a prática pedagógica e com o 

campo da história da educação. 

Penso que estas são estratégias que podem auxiliar na reversão deste cenário de 

inflexão da disciplina de história da educação na graduação, embora vislumbre que tal 

situação também possa ser resultante, um reflexo do próprio sucesso apresentado por 

esta disciplina enquanto campo de pesquisa, seja na pós-graduação, nas publicações e 

nos eventos da área. 

Era isto que tinha a dizer e agradeço pela oportunidade. Obrigado! 
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Resumo: O contexto sóciohistórico educacional permite identificar que 

atualmente a prática pedagógica do educador é permeada por paradigmas conservadores 

do século XX. Percebe-se que a transmissão de informações e conteúdo, não possui 

relação com o cotidiano do educando e com as realidades sociais, ocasionando, por 

parte das crianças e adolescentes, falta de interesse pela escola e pelo aprender. A 

transmissão do conhecimento nas escolas regulares geralmente tem como foco as aulas 

expositivas, onde a ênfase é ler, escutar, decorar e repetir, não considerando o processo 

individual da criança ou do adolescente. Nesse sentido, há uma grande necessidade de 

superar o paradigma do século XX e para isso é necessário práticas pedagógicas 

inovadoras que possam contribuir na formação ética, moral e reflexiva do estudante, ou 

seja, repensar a forma de ensinar e aprender. Tencionamos nessa pesquisa, apresentar a 

trajetória histórico educacional do Núcleo Educacional ‘D.Henriqueta Rafael de 

Menezes – Curumim’ que foi fundado na cidade de Nepomuceno - MG em 24 de julho 

de 1994. O Curumim de Nepomuceno se constituiu a partir dos Centros Integrados de 

Atendimento ao Menor (CIAME) de Minas Gerais (1980), da promulgação do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA-1990) e do Programa Curumim criado pelo Governo 

de Minas Gerais (1991). Dessa forma, esse artigo considera-se importante o diálogo 

com a obra intitulada Pedagogia do Oprimido (1968) de Paulo Freire, objetivando 

compreender e analisar as práticas pedagógicas estabelecidas ao longo do tempo nessa 

instituição, isto é, destacar um novo paradigma educacional que permite estabelecer 

uma revisão na visão de mundo, de sociedade e de homem. Espera-se que esse trabalho 

possa contribuir com o debate de práticas pedagógicas inovadoras e abrir novos 
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caminhos para a educação, tendo uma concepção inclusiva, pautando-se no princípio 

estético que faz do brincar, das práticas esportivas e recreativas, da experiência lúdica e 

artística, uma forma privilegiada de expressão, de pensamento, de interação e de 

aprendizagem. Em outras palavras, um paradigma inovador onde a criança e o 

adolescente possam ser protagonistas de sua própria história. 

Palavras-chave: Projeto Curumim; Prática Pedagógicas Inovadoras; Crianças e 

Adolescentes. 

 

Introdução 

O que faz a gente se juntar? Qual a Elan Vital que nos move? Seria as pesquisas 

em História da Educação? Isto é, nosso interesse em pensar uma nova sociedade, pensar 

uma nova educação, ou mais pontualmente: compreender os contextos historiográficos 

vigentes em Minas Gerais no passado, pensar Minas Gerais no presente, sonhar com o 

futuro? E por falar em sonho, estaríamos nós educadores (as) sonhado ao longo dos 

anos? Seja para com a melhoria da educação, seja por sonhar em aventurar ainda mais 

nas lacunas da história da educação.  

Referindo-se a sonhadores é mister destacar a figura de Paulo Freire, um 

educador que possuía um olhar crítico da realidade, olhando para classes oprimidas e 

pela cultura popular. Ora, para (re)pensar a história da educação na contemporaneidade 

é necessário embainhar-se dos pensamentos Freireanos, objetivando assim como Freire 

transformar a sociedade opressora em uma sociedade mais humanizada. Em outras 

palavras, a filosofia Freireana é alicerce fundamental na atual conjuntura que se 

constitui a Educação, especificamente ao analisarmos o contexto educacional do Projeto 

Curumim, onde é possível identificar aspectos pedagógicos que dialogam com a 

construção da autonomia do indivíduo.  

Dessa forma, este ensaio está estruturado da seguinte forma: em primeira 

instância, pretende-se explicitar alguns pontos que caracterizam a pedagogia Freireana, 

considerando importante salientar a questão da autonomia defendida por Freire; na 

segunda parte, a explanação sobre as contribuições de Freire para a educação, 

relacionando com o contexto histórico do Projeto Curumim.  

Educação e Mudança  

Observando o contexto sociohistórico e educacional brasileiro, temos que na 

Segunda República compreendida entre os anos de 1945 a 1964 desponta-se um 
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intelectual, que fundamenta as sua ideias e práticas pedagógicas visando a autonomia do 

individuo, trata-se de Paulo Freire:  

Suas ideias pedagógicas se formaram da observação da cultura dos 

alunos - em particular o uso da linguagem - e do papel elitista da 

escola. Em 1963, em Angicos (RN), chefiou um programa que 

alfabetizou 300 pessoas em um mês. No ano seguinte, o golpe militar 

o surpreendeu em Brasília, onde coordenava o Plano Nacional de 

Alfabetização do presidente João Goulart. Freire passou 70 dias na 

prisão antes de se exilar. Em 1968, no Chile, escreveu seu livro mais 

conhecido, Pedagogia do Oprimido. Também deu aulas nos Estados 

Unidos e na Suíça e organizou planos de alfabetização em países 

africanos. Com a anistia, em 1979, voltou ao Brasil, integrando-se à 

vida universitária. Filiou-se ao Partido dos Trabalhadores e, entre 

1989 e 1991, foi secretário municipal de Educação de São Paulo. 

Freire foi casado duas vezes e teve cinco filhos. Foi nomeado doutor 

honoris causa de 28 universidades em vários países e teve obras 

traduzidas em mais de 20 idiomas. Morreu em 1997, de enfarte. 

(FERRARI, 2011, s. p.).  

 

 Paulo Freire pode ser considerado na contemporaneidade o mais importante 

intelectual e o mais conhecido internacionalmente. Várias são as universidades 

estrangeiras que se debruçam sobre as suas obras e as escolhem como referencial para 

os seus cursos. O objetivo maior desse intelectual tinha como meta a educação que 

perpassava a conscientização do estudante:  

 
Isso significa, em relação às parcelas desfavorecidas da sociedade, 

levá-las a entender sua situação de oprimidas e agir em favor da 

própria libertação. O principal livro de Freire se intitula justamente 

Pedagogia do Oprimido e os conceitos nele contidos baseiam boa 

parte do conjunto de sua obra. Ao propor uma prática de sala de aula 

que pudesse desenvolver a criticidade dos alunos, Freire condenava o 

ensino oferecido pela ampla maioria das escolas (isto é, as "escolas 

burguesas"), que ele qualificou de educação bancária. Nela, segundo 

Freire, o professor age como quem deposita conhecimento num aluno 

apenas receptivo, dócil. Em outras palavras, o saber é visto como uma 

doação dos que se julgam seus detentores. Trata-se, para Freire, de 

uma escola alienante, mas não menos ideologizada do que a que ele 

propunha para despertar a consciência dos oprimidos. "Sua tônica 

fundamentalmente reside em matar nos educandos a curiosidade, o 

espírito investigador, a criatividade", escreveu o educador. Ele dizia 

que, enquanto a escola conservadora procura acomodar os alunos ao 

mundo existente, a educação que defendia tinha a intenção de 

inquietá-los. (FERRARI, 2011, s. p.).  

 

 Em outras palavras, qual o significado da palavra educar? Educar para Freire, 

tem haver com mudança, isto é, educar, numa perspectiva baseada na obra “Pedagogia 
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do Oprimido” de Paulo Freire, é transformar a sociedade opressora em uma sociedade 

com base mais humanizada. Ora, Freire era um pensador da existência, tinha um olhar 

crítico para a realidade, um olhar afetivo pelas classes oprimidas e pela cultura popular.  

Essa é uma das marcas da obra “Pedagogia do Oprimido”, que tem um profundo 

respeito às diferentes culturas e saberes. Nessa obra, Paulo Freire descreve um profundo 

respeito ao outro e à humanidade. Seus pensamentos epistemológicos partiram das 

raízes da localidade, que acabou dando origem a uma concepção de educação a partir do 

ponto de vista dos esfarrapados da Terra, a quem Paulo Freire dedica o livro. Suas 

ideias são imprescindíveis para a tarefa de educar, porque apresenta uma “visão de 

homem” pluralista e comprometida com a mudança da realidade.  

Assim sendo, passa a ser uma educação libertadora, que contribui para 

desenvolver o ser humano, como sujeito construtor da história individual e coletiva de 

forma dialógica e reflexiva. Esse diálogo nasce do encontro amoroso entre os seres 

humanos com a realidade e ao transformar a realidade, essa se humaniza e humaniza o 

mundo, ou seja, a palavra educar, encontra uma pedagogia ou várias pedagogias que 

ajudem na passagem da consciência ingênua à consciência crítica, para que os seres 

humanos possam captar os desafios e estar à altura para enfrentá-los.  

Entretanto, há um retrocesso nos dias atuais, que corrobora com a instabilidade 

democrática, com as questões étnicas, com os direitos humanos e com as políticas 

públicas de educação, dentre outras. Fatores esses, que estão correndo risco de serem 

corrompidos, intensificando uma cultura de homogeneização para validar uma estrutura 

de sociedade e de valores, suprimindo qualquer diferença. Nesse cenário atual, com 

tendências conservadoras e com falta de perspectiva histórica, que estão refletindo na 

educação, reler “Pedagogia do oprimido”, apresenta como desafio, recuperar a 

pluralidade de ideias, a participação democrática, mas, sobretudo a esperança, os 

sonhos, visando a felicidade humana, a justiça social com paz e amorosidade.  

Curumim: Prática Pedagógica Inovadora 

No contexto educacional, tivemos/temos as escolas isoladas, os grupos 

escolares, escolas profissionalizantes, ginásios, instituições que sofreram mudanças ao 

longo do tempo. Mas ao longo da história, tivemos mudanças na dimensão educacional, 

dentre elas destaca-se o surgimento de núcleos educacionais informais que dialogam 

com escola formal e corroboram na construção educacional do individuo. Assim sendo, 



X COPEHE 
Minas no Passado e no Presente: Percursos da História da Educação  

 

333 

 

cabe deter-se em um breve histórico do Núcleo Educacional “D. Henriqueta Rafael de 

Menezes – Curumim. Ora, o Curumim não está a margem dos processos de mudança, 

pelo contrário, reflete as constantes mudanças que vem acontecendo na sociedade.  

O “Curumim de Nepomuceno” foi herdeiro das experiências dos Centros 

Integrados de Atendimento ao Menor (CIAME) de Minas Gerais (1980), da 

promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA-1990) e do Programa 

Curumim, criado pelo Governo de Minas (1991). O “Curumim de Nepomuceno” 

fundado no dia 24 de julho de 1994 na cidade de Nepomuceno – MG e atende em 

média, 100 crianças e adolescentes, na faixa etária de 6 a 14 anos, esse atendimento 

acontece no contra turno da escola regular. 

O Núcleo Educacional Curumim, atualmente faz parceria entre a Secretaria 

Municipal de Educação, Universidade Federal de Lavras, Secretaria do 

Desenvolvimento Social e Pastoral da Mulher, que objetiva potencializar as ações 

sociais e educativas na perspectiva de uma educação libertadora (FREIRE, 1967), por 

ter um pensamento crítico, próprio e capaz de transformar a história. Por isso, as 

atividades construídas e desenvolvidas, com os/as educandos/as e as/os educadoras/res, 

são fundamentadas nessa perspectiva libertadora. Então, o trabalho realizado no 

cotidiano do espaço educacional Curumim, parte da história dos sujeitos ( crianças, 

adolescentes e seus familiares ) e da realidade onde estão inseridos.  

Educar, no espaço do Curumim, inicia-se com leituras de diferentes culturas 

fazendo do currículo ações flexíveis, em que se valorizam as experiências e as vivências 

dos educandos/as, além de utilizar materiais didáticos, que são construídos por eles/as, 

numa relação pedagógica horizontal, em que se levam em conta essas diferenças. Essa 

metodologia cria um espaço de relações humanas, em que educadoras/es e educandos/as 

aprendem sobre a realidade e respeitam a cultura do território. Nessas perspectivas, 

nascem os temas, o eixo temático e a problematização.  

Os/as educandos/as participam dos processos de pesquisa e aprendizagem, 

vivenciam a convivência com o coletivo, tomam decisões, são responsáveis por tarefas, 

implicam-se com a organização do espaço e do tempo da instituição. Nesse processo, 

eles constroem capacidades, habilidades e competências a partir de suas reais 

necessidades e de seu posicionamento crítico e reflexivo. 
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Várias atividades começam a se desenrolar na semana: momentos de 

brincadeiras e de esporte, momentos de planejamento e realização de tarefas escolares e 

de projetos, momentos de oficinas de arte. Assim, a produção acontece de forma 

individual, grupal e coletiva. Além disso, as crianças e adolescentes saem da instituição 

Curumim e percorrem as ruas do bairro para abrir novas possibilidades de reflexão 

sobre o local onde vivem. Essas experiências de educar oportunizam as crianças e aos 

adolescentes de produzirem novos conhecimentos, que ligados à vida cotidiana fazem 

com que as aprendizagens sejam significativas.  

 Somado a isso, temos que a prática cotidiana, pede momentos de avaliação e de 

planejamento, em que se vive uma dupla tensão: entre a realidade das possibilidades 

financeiras, estruturais, de pessoal e à de estar impulsionado pelo desejo de condições 

ideais para a realização do plano de ação.   

    Essa educação, enquanto processo em construção permanente, tem 

como meta libertar os/as educandos/as e educadoras/es do Núcleo Educacional 

Curumim para serem capazes de lerem a si mesmas/os, de lerem a realidade local e 

global, de construírem uma sociedade de forma alternativa, onde  todos/as possam viver 

de forma digna e mais feliz. Como dizia Paulo Freire “se a educação sozinha não 

transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda” (FREIRE, 2000, p.67) 

Sabemos que a prática pedagógica do educador/educação é permeada por 

paradigmas conservadores do século XX, com transmissão de informações e conteúdos, 

sem nenhuma relação com o cotidiano do educando e com as realidades sociais, 

ocasionando, por parte das crianças e adolescentes, falta de interesse pela escola e pelo 

aprender. 

Além disso, temos também uma metodologia aplicada, na maioria, das escolas 

regulares do município, com foco, apenas, em aula expositiva. O conteúdo é 

apresentado pelo/a professor/a como pronto e repetitivo. A ênfase é “escute, leia, decore 

e repita”. As tarefas de casa são feitas por meio de exercícios, de forma repetitiva e 

mecânica, sem considerar o processo individual de cada criança ou do adolescente. 

Outro aspecto, as salas de atividades/aulas são organizadas em fileiras para facilitar a 

disciplina e para que o conhecimento seja reproduzido de forma fragmentada.  
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Ora, tais aspectos permitem entender que há uma grande necessidade de superar 

o paradigma do século XX. E para isso, será necessário, que os educadores (as) passem 

por aprendizagem constante, diferenciada, reflexiva e inovadora. 

[...] No final do século XX, a ciência e a Educação passam por 

mudanças, que aos poucos rompem o passado, vão delineando uma 

nova sociedade, com novos caminhos, num período caracterizado pela 

busca do conhecimento, pela auto realização, num “mundo concebido 

em termos de conexão, inter-relações, teias, movimentos... em 

constante processo de mudança e de transformação (BEHRENS, 

2003) 

 

Nesse sentido, seria o Curumim, um paradigma inovador educacional que 

corrobora na construção da humanização da sociedade? Ora, o serviço socioeducativo 

presente no Curumim inclui e privilegia o processo de formação cidadã, que ultrapassa a 

aprendizagem escolar, considerando, incorporando e integrando as várias dimensões do 

desenvolvimento da criança e do adolescente. 

Somado a isso, o projeto político pedagógico da instituição, é um projeto a favor 

das crianças e adolescentes, na maioria, em situação de vulnerabilidade social, 

decorrente da pobreza e /ou fragilização dos vínculos afetivos, sob um novo paradigma 

que demanda uma revisão na visão de mundo, de sociedade e de homem. Além disso, 

que garanta uma política de defesa dos direitos das crianças e adolescentes, com a 

finalidade de superar a exclusão social.   

Dessa forma, pode-se dizer que esse serviço socioeducativo possui 

características próprias que o diferem do modelo escolar, isto é: busca-se como ideal 

uma educação, numa concepção inclusiva, pautando-se no princípio estético que faz do 

brincar, das práticas esportivas e recreativas, da experiência lúdica e artística uma forma 

privilegiada de expressão, de pensamento, de interação e de aprendizagem. 

Ora, um paradigma inovador que a criança e o adolescente sejam visualizados 

como seres indivisos, buscando uma ação pedagógica que leve a produção do 

conhecimento e busque formar um individuo sujeito de sua própria história. E esse novo 

paradigma, pressupõe uma abordagem de projetos de trabalho que visa fazer uma 

convergência de áreas, no sentido de unificar o conhecimento e auxiliar na compreensão 

da realidade e dos fenômenos. 
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No que tange o perfil do educador(a), temos que o papel do educador(a) é 

compreender a criança e o adolescente e o seu meio. Além disso, pode-se salientar que, 

espera-se de um bom educador, uma prática pedagógica com desenvoltura, lidando bem 

ao inesperado, através do contato entre os educandos e a ação inédita e imprevisível 

desses, dialogando com segurança e propriedade com o objeto de conhecimento. 

Assim sendo, as educadoras do Projeto Curumim têm como objetivo geral 

desenvolver novas formas de ensinar-aprender e a pesquisar, conceitos considerados na 

“Pedagogia da autonomia” (FREIRE, 2007) como inseparáveis, alterando a lógica 

docente que Freire chama de educação bancária. Dessa forma, essas educadoras são 

capazes de provocar a curiosidade, o desejo de buscar o novo e contextualizar as áreas 

do conhecimento e outros saberes, integrando uma prática pedagógica crítica e 

reflexiva. Além disso, Freire define o que é ‘ensinar’ em sua obra ‘Pedagogia da 

Autonomia: saberes necessários à prática educativa’: “[...] ensinar não é transmitir 

conhecimentos, é dar condições para que o educando aprenda e/ou produza seu próprio 

conhecimento” (FREIRE, 2007,p. 53). 

Ademais, O espaço do “Curumim”, é um espaço atrativo e lúdico, para que as 

crianças e adolescentes sintam o desejo de permanecer nesta instituição. Dessa forma, 

citando Freire, o Núcleo Educacional Curumim: “visa o resgate do ser humano em sua 

totalidade, considerando o Homem concreto e transformador da sua realidade.” 

(FREIRE, 1992)  

Considerações Finais 

Percebemos então, que a dimensão da aprendizagem no espaço do “Curumim” é 

ampla e envolve a construção de valores, exercício da convivência e do protagonismo. 

Cabe destacar que a criança e o adolescente devem estar na centralidade do trabalho; é 

fundamental que na organização do plano de ensino tenha em vista a realização de rodas 

de conversa para: debater, tomar decisões, discutir temas, organizar as atividades, 

socializar informes e notícias, apresentar novas pessoas, organizar passeios, negociar, 

conversar sobre conflitos, avaliar etc. 

Assim sendo, o Projeto Político Pedagógico do Curumim é instrumento 

norteador das práticas pedagógicas, onde através de ações planejadas de forma mais 

específica, com princípios de caráter coletivo e participativo, de flexibilidade, de 

avaliação constante e processual sobre os quesitos que se desejam e necessitam 
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transformar. Isto é, pensar em tudo isso requer uma proposta de educação de formação 

integral e exercício da cidadania, com espaço físico e uma rotina adequada. Além disso, 

o espaço do “Curumim” deve ser atrativo e lúdico, para que as crianças e adolescentes 

sintam o desejo de permanecer nesta instituição. 

Voltando a questão inicial: Nós educadores (as) sonhamos um dia realizar nossos 

sonhos e ainda continuamos sonhando com o futuro da educação, no Curumim as 

crianças também possuem sonhos e cabe a nós educadores (as) contribuir para formação 

dessas crianças e adolescentes afinal “ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta 

sozinho: os homens se libertam em comunhão.” (FREIRE, 1987)  
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 A REPRESENTAÇÃO DOS NEGROS: UMA ANÁLISE 

COMPARATIVA EM COLEÇÕES DE LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA 

DE GILBERTO VIEIRA COTRIM (2002 E 2017) 

 

Paula Furtado Nani - UFSJ 

Dra. Paula Cristina David Guimarães - UFSJ 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar dados parciais obtidos por uma 

pesquisa documental de mestrado. A investigação parte da representação dos negros em 

duas coleções de livros didáticos de História, do Ensino Fundamental, do autor Gilberto 

Vieira Cotrim, tendo como marco divisor a Lei 10.639, de 2003, que tornou obrigatório 

o ensino da história e cultura afro-brasileira.  
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A representação do negro tem sido um tema em constante debate entre os 

pesquisadores da área de ensino, sobretudo após ser promulgada, em 2003, a lei 10.639, 

que tornou obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-brasileira no Ensino 

Fundamental e Médio (BRASIL, 2003). A lei se fez necessária, visto que o negro faz 

parte da construção da História do povo brasileiro e sua contribuição cultural é bastante 

significativa. Além do mais, é a etnia que representa a maioria do contingente 

populacional no país (IBGE, 2010). Entretanto, a representação negra apresenta-se, 

majoritariamente, de forma desvalorizada, proporcionando espaço para a discriminação 

e preconceitos raciais. 

A ideia de representação dos negros é entendida, neste trabalho, sob a luz de 

Roger Chartier. No que tange às análises de discurso e das relações de poder, saber e 

verdade contidos nos livros das duas coleções, foram mobilizadas as ferramentas de 

Michel Foucault. 

Para Roger Chartier (1990) a representação poderia ser pensada de duas formas: 

a primeira como uma imagem que remete à memória substituída por algo ausente, e a 

segunda como a representação associada a um valor moral nas imagens. Ou seja, os 

símbolos
117

 são parte de uma representação visível que adquire um significado. A 

representação coletiva se constituiria de imagens mentais claras com esquemas 

interiorizados e categorias incorporadas que geram e estruturam o mundo social 

(CHARTIER, 1990). O autor ainda acrescenta: 

por um lado, a representação como dando a ver uma coisa ausente, o 

que supõe uma distinção radical entre aquilo que representa e aquilo 

que é representado; por outro, a representação como exibição de uma 

presença, como apresentação pública de algo ou de alguém 

(CHARTIER, 1990, p. 20). 

 

O estudo das representações estabelece melhor sentido quando coloca em 

questão uso delas no mundo social pela luta das representações. As representações 

estabelecem relações de hierarquização da estrutura social, já que investiga as 

competições de quem domina e detém o poder e daqueles que se sujeitam à condição de 

dominado. Traz, assim, a problemática da representação do mundo social que funciona 

juntamente com a variabilidade e pluralidade de compreensões e incompreensões dos 

                                                 
117

Chartier compreende como símbolo tudo o que pode ser associado aos signos, atos ou objetos, figuras 

intelectuais que fornecem uma organização conceptual do mundo social. Pode-se definir como categorias 

e processos que constroem o mundo como representação (CHARTIER, 1990). 
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grupos sociais. A representação pode ser confundida pela ação da imaginação que 

deturpa os grupos e estabelece relação de dominação e poder. A hierarquização que as 

representações impõem no mundo social acarreta em uma violência por aqueles que 

possuem a dominação simbólica (CHARTIER, 1990, 1991). 

 Fica constatado que a construção das representações e das identidades é ditada 

por duas vias. De um lado, a identidade resultante da força nas lutas de representação 

em que aqueles com maior poder impõem, classificam, definem e nomeiam grupos 

subjugados ou resistentes. Por outro lado, a representação seria resultado de um recorte 

objetivado, que tem como finalidade o reconhecimento da existência de um determinado 

grupo, conforme destacado: 

em primeiro lugar, o trabalho de classificação e de delimitação que 

produz as configurações  intelectuais múltiplas, através das quais a 

realidade é contraditoriamente construída pelos diferentes grupos; 

seguidamente, as práticas que visam fazer reconhecer uma identidade 

social, exibir uma maneira própria de estar no mundo, significar 

simbolicamente um estatuto e uma posição; por fim, as formas 

institucionalizadas e objetivadas graças às quais uns “representantes” 

(instancias coletivas ou pessoas singulares) marcam de forma visível e 

perpetuada a existência do grupo, da classe ou da comunidade 

(CHARTIER, 1990, p. 23). 

  

As representações estariam, então, sempre sendo forjadas e determinadas pelos 

interesses dos grupos sociais. Fica evidente a importância dada ao analisar quem 

discursa e sua posição, uma vez que um discurso nunca é neutro, conforme demonstrado 

no excerto: 

As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: 

produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que 

tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por elas 

menosprezados, a legitimar um projecto reformador ou a justificar, 

para os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas. Por isso esta 

investigação sobre as representações supõe-nas como estando sempre 

colocadas num campo de concorrências e de competições cujos 

desafios se enunciam em termos de poder e dominação (CHARTIER, 

1990, p. 17). 

 

A história cultural, desta forma, afasta-se de uma luta meramente econômica 

para um retorno útil ao social com o aproveitamento de estratégias simbólicas para a 

percepção de uma identidade. 
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Em prosseguimento, nesta pesquisa, utilizou-se também o conceito de 

dispositivo, mobilizado por Michel Foucault, que nos esclarece como a existência uma 

rede de relações entre o dito e não dito que integra elementos como discursos, 

instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais e filantrópicas. 

Para Foucault, deve-se compreender a disposição de qualquer coisa que obtenha de 

alguma maneira a possibilidade de assegurar o poder, bem como estratégias de relações 

de força sustentada pelo saber (FOUCAULT, 1979). 

 Nesse sentido, entende-se que o livro didático é um elemento constituinte do 

dispositivo de produção e distribuição de livros didáticos nas escolas, já que a própria 

produção envolve a elaboração de discursos com regulamentos específicos, 

proporcionados por instituições e leis. Ademais, a ideia de dispositivo é importante para 

as análises do conteúdo por ajudar a pensar como os discursos estabelecem um poder 

através dos saberes produzidos na construção de verdades. 

 Neste caso, pensar dispositivo em Michel Foucault resulta também nas relações 

de poder, saber e verdade, bem como as análises de discursos. Esses conceitos fazem 

parte das ferramentas foucaultianas que se interligam e se completam. No caso do 

poder, este é entendido como múltiplas relações de força de pequenos enfrentamentos. 

Ou seja, está presente nas pequenas relações do cotidiano que determinam as microlutas 

ocorridas dentro de um corpo social (OLIVEIRA, HEUSER, 2017). Foucault entende “o 

poder em suas extremidades, em suas últimas ramificações, lá onde ele se torna capilar” 

(FOUCAULT, 1979, p. 182). Deste modo, a formação de um sujeito estaria diretamente 

associada às relações de poder que uma pessoa exerce sobre a outra, estabelecendo, 

assim, os micropoderes. 

Para Foucault, o poder está associado ao saber; por conseguinte, o saber está 

intrincado sob um jogo de poder. O saber é um conjunto de elementos inseridos na 

formação discursiva, que, por sua vez, acompanha um conjunto de regras anônimas, 

históricas, dentro de um espaço e tempo. Assim, o saber está presente no enunciado
118

, 

e, através de um discurso, exprime um saber verdadeiro inventado. Torna-se, então, um 

                                                 
118

 Enunciado entendido por Foucault significa um elemento que antecede o discurso e que regulariza o 

que pode ou não ser dito (VEIGA-NETO, 2003). 
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ensinamento via relação de poder, atuando de forma disciplinar no indivíduo 

(OLIVEIRA, HEUSER, 2017). 

 Para Alfredo Veiga-Neto (2003), Foucault entende o saber como fruto de um 

conjunto desordenado que acaba por se ordenar a partir de práticas discursivas:  

Assim, para o Foucault, o sujeito moderno não está na origem dos 

saberes; ele não é o produtor de saberes mas, ao contrário, ele é um 

produto dos saberes. Ou, talvez melhor, o sujeito não é um produtor, 

mas é produzido no interior dos saberes (VEIGA-NETO, 2003, p.44). 

 

 Além do mais, o saber também se relaciona com discurso, estabelecendo 

relações de poder. Portanto, pode-se compreender o discurso como um conjunto de 

enunciados que se apoia em um mesmo sistema de formação (VEIGA-NETO, 2003). 

 De acordo com Foucault, em A ordem do discurso, 

a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, 

organizada e distribuída por certo número de procedimentos que tem 

por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 

acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade 

(FOUCAULT, 1996, p.8). 

 

Os sujeitos nascem em um mundo construído em sua própria linguagem, 

envoltos com discursos já postos; então, a formação do sujeito deriva de todo o contexto 

em que ele está inserido. Além do mais, não se pode dizer de uma autoria da intenção 

comunicativa, já que não é possível posicionar fora dessa interação enunciado-

linguagem-discurso. Portanto, não existe um sujeito fora do discurso que o cerca. Saber 

é produto do discurso e este é construído no contexto em que se insere. Pode-se dizer 

que no conhecimento não existe neutralidade (VEIGA-NETO, 2003). 

Assim, as formas de construir o mundo, de percebê-lo e de expressá-lo são 

determinadas pelas práticas discursivas, independentemente da vontade do sujeito. 

Então, o discurso não é subjetivo, mas, sim, subjetivo, já que por trás existe sempre uma 

instituição na qual o sujeito está inserido, que é anterior ao discurso. Ademais, os 

discursos são postos de forma difusa pela sociedade, marcando o pensamento de um 

tempo histórico e de um local produzindo subjetividades (VEIGA-NETO, 2003). 

Os discursos também possuem o recurso de colocar o poder em circulação, bem 

como reforça-o, mina-o, expõe-no e debilita-o. Produz também a ideia de verdade 
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construída, já que os diferentes discursos, mesmo que excludentes, reafirmam-se como 

tal, criando um sistema de dominação (VEIGA-NETO, 2003). 

Nesse sentido, os livros didáticos da presente pesquisa apresentam também o 

caráter documental. Para Alain Choppin, o livro didático compreende, entre outras 

aplicabilidades em pesquisas, a função documental, já que ele pode fornecer um 

conjunto de documentos, textuais ou icônicos, em que podem desenvolver o espírito 

crítico do educando. Além do mais, o pesquisador que trata o livro didático como um 

documento histórico analisa preferencialmente seu conteúdo, ou seja, debruça-se em 

apurar um tema, e em menor dimensão, trata-o como objeto físico em comercialização 

(CHOPPIN, 2004). 

O documento histórico é o principal elemento da metodologia de análise 

documental. Encontrar as fontes não é uma tarefa tão simples; exige que o pesquisador 

compreenda que tipos de fontes históricas podem ser indispensáveis para o objeto de 

estudo. No caso da presente pesquisa, foram utilizadas como fontes principais duas 

coleções de livros didáticos de História, do autor Gilberto Vieira Cotrim, do Ensino 

Fundamental II, relativos aos anos 2002 e 2017 respectivamente. A coleção de 2002, 

Saber e Fazer História, foi escolhida através da análise das resenhas disponibilizadas 

pelo guia do PNLD. Foi constatado nas resenhas que o ano de 2002 foi o primeiro 

antecessor à lei 10.639/03 e também se adotou como critério o oferecimento de coleções 

completas de cada autor. A segunda coleção, Historiar, foi escolhida com base na 

possibilidade de perceber permanências e rupturas no discurso de um mesmo autor, em 

uma coleção também completa, com mesmo nível de ensino e que fosse oferecida pelo 

PNLD de um ano mais atual e próximo à realização da presente pesquisa. É necessário 

salientar que Gilberto Cotrim estabeleceu uma parceria de autoria com Jaime Rodrigues 

nessa coleção, o que foi considerado nas análises desta investigação. 

De acordo com Circe Maria Fernandes Bittencourt (1993), a localização e acesso 

aos livros didáticos são feitos com bastante dificuldade. A maioria dos livros possui 

uma grande tiragem de exemplares, porém são pouco preservados, nem sempre 

encontrados em locais adequados e em bom estado de conservação. Depois da utilização 

dos livros pelas escolas não existe nenhuma política de preservação que permita 

resguardá-los em bibliotecas públicas para uma possível posterior consulta 

(BITTENCOURT, 1993). 
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 A coleção de 2002 foi, em sua maior parte, encontrada em sebos da internet, 

como Mercado livre e Estante Virtual; somente o livro da 8ª série foi encontrado em 

uma biblioteca da Escola Estadual Padre Cipriano, na cidade de Ritápolis (MG). A 

segunda coleção de 2017 foi encontrada em sua totalidade na biblioteca da Escola 

Estadual Doutor Garcia de Lima, situada na cidade de São João del-Rei (MG). O fácil 

acesso à totalidade das obras desse ano ocorreu devido ao fato de que a instituição optou 

pela coleção dessa pesquisa para o ensino. À exceção dos livros comprados nos sebos, 

todos foram digitalizados, já que as escolas puderam emprestar por um restrito período 

de tempo. 

 Todos os livros tinham condições excelentes de leitura, alguns poucos 

conservados e rasurados, e somente um tinha sua capa frontal retirada. Conforme André 

Callard, “é impossível transformar um documento; é preciso aceitá-lo tal como ele se 

apresenta, tão incomplexo, parcial ou impreciso que seja” (CELLARD, 2012, p. 299). 

Desta forma, mesmo com as poucas degradações encontradas foi possível ler, com 

fluidez, as duas coleções mencionadas. 

 O processo de leitura e análise dos documentos é bastante cauteloso, já que o 

historiador tem que tomar maior distância possível do objeto estudado. Conforme 

Jacques Le Goff, 

A leitura dos documentos não serviria, pois, para nada se fosse feita 

com idéias preconcebidas... A sua única habilidade (do historiador) 

consiste em tirar dos documentos tudo o que eles contêm e em não 

lhes acrescentar nada do que eles não contêm. O melhor historiador é 

aquele que se mantém o mais próximo possível dos textos (LE GOFF, 

2001, p. 2). 

 

 Após escolha das fontes principais, foi feita uma leitura do conteúdo integral dos 

livros, a fim de localizar os dados que poderiam ser importantes para a análise. Neste 

momento, percebeu-se a importância dos conjuntos de informações que os livros 

apresentam, entre ilustrações, imagens e textos. Nesse sentido, todo esse conjunto será 

considerado na análise da representação do negro nos referidos documentos. Embora 

tenha como foco a ênfase na representação dos negros, os dados da representação dos 

brancos também são considerados como modo de comparação dos conteúdos.  

Para uma melhor investigação, foram utilizadas também outras fontes 

complementares aos livros didáticos. Foram utilizadas a Lei de Diretrizes e Bases 
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(LDB) e a decorrente lei 10.639, os guias de livros didáticos de História e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de História (PCN). A reunião de outras fontes documentais se 

faz na intenção de que o trabalho seja mais rico e completo e que permita ter mais dados 

para a interpretação das fontes principais: 

É esse encadeamento de ligações entre a problemática do pesquisador 

e as diversas observações extraídas de sua documentação, o que lhe 

possibilita formular explicações plausíveis, produzir uma interpretação 

coerente, e realizar uma reconstrução de um aspecto qualquer de uma 

dada sociedade, neste ou naquele momento (CELLARD, 2012, p.304). 

 

A qualidade da pesquisa depende, sobretudo, de precauções obtidas pelo 

pesquisador. Essa qualidade é construída pela diversidade das fontes utilizadas e pelo 

refinamento de sua análise. 

 No que se refere ao aparato legal, é fundamental a análise das Leis de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional de 1996 (LDB). É através dela que se exerce a função de 

regulamentação da educação. A primeira LDB (1996) estabelecida após a 

redemocratização do Brasil trouxe princípios básicos de uma formação para o mercado 

de trabalho (CARVALHO, 1998). Embora a LDB apresente um caráter mais voltado 

para formação profissional, pôde-se perceber alguns tópicos que mencionam a 

pluralidade étnica. Desse modo, a análise na íntegra dispõe para a pesquisa 

contribuições complementares essenciais. 

 Já a lei 10.639, de 2003, foi elaborada a partir de uma edição da LDB, que 

determina a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira no ensino 

público. Essa legislação para o desenvolvimento da educação para as relações étnico-

raciais gerou avanços na compreensão na questão racial. Ademais, através de pesquisas 

relacionadas na área, pode-se perceber que houve maior mobilização na educação, bem 

como maior número de programas que se empenharam para que a lei pudesse ser 

efetivada. A lei de 2003 também se faz importante por servir de parâmetro nas 

comparações entre as coleções de 2002 e 2017. 

 Os guias do PNLD de coleções de livros didáticos de História dos anos de 2002 

e 2017 tiveram um aspecto complementar nas análises das obras. Através deles é 

possível estabelecer se as resenhas publicadas pelo PNLD prometem o real desempenho 

dos livros. O Ministério da Educação o utiliza como meio de propagação das coleções 
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de livros para que os professores de cada área possam escolher as melhores obras a 

serem utilizadas em sala de aula. A cada três anos, o PNLD lança um edital para que as 

editoras de livros didáticos possam se cadastrar. Nesse edital, uma equipe das 

universidades, juntamente com membros da Secretaria de Educação Fundamental 

(SEF), selecionam as melhores coleções para que, posteriormente, possam ser 

escolhidas pelas escolas. 

Nelas são encontradas resenhas de todas as coleções, e, assim, os professores 

podem se orientar na escolha dos livros didáticos que irão utilizar pelos próximos três 

anos. Desta forma, é um importante referencial para os professores. No caso desta 

pesquisa, foi um norte para detectar de que forma o livro é apresentado, bem como os 

objetivos e critérios utilizados para seleção por parte do PNLD. 

 Por fim, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) foram desenvolvidos 

procurando respeitar as diversidades e as diferentes culturas. Tem por objetivo construir 

um referencial comum de educação para o país que permitiria a todos os educandos a 

apreensão de um conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos 

como primordiais para a cidadania. 

 O conjunto de documentação proposta para essa pesquisa será analisado 

relacionando ao seu contexto histórico, permitindo que não se incorra em anacronismos 

nem que se perca a noção do todo. É pela contextualização que se percebe a conjuntura 

política, econômica, cultural e social (CELLARD, 2012). 

  Os dados obtidos nesta pesquisa ainda se encontram em fase de 

investigação, já que o mestrado encontra-se em andamento. Entretanto, algumas 

considerações já podem ser apontadas. Foi feito um levantamento de número de 

imagens e capítulos de cada coleção, e ficou constatado que os brancos tiveram um 

número de representação, tanto em capítulos quanto em imagens, superior a todas as 

outras etnias. Desta maneira, foi feito um comparativo entre o objeto de estudo (negros) 

com o elemento que obteve maioria quantitativa numérica (brancos). 

A coleção Saber e Fazer História apresenta os seguintes resultados da soma de 

seus dados: 
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Tabela 1: Representação por capítulos da coleção Saber e Fazer História (2002) 

Representação por capítulos  

Etnia predominante Quantidade de capítulos 

Negra 5 

Branca 32 

Múltiplas etnias 11 

Outras etnias 4 

Total 52 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Tabela 2: Representação das etnias por características da coleção Saber e Fazer 

História (2002) 

Representação das etnias por características 

Positivo Negativo 

Etnia Quantidade Etnia Quantidade 

Negra 61 Negra 54 

Branca 371 Branca 41 

Fonte: elaborado pela autora 
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Gráfico 1: Representação percentual das etnias por características da coleção 

Saber e Fazer História (2002) 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 De acordo com os dados obtidos, de um total de 52 capítulos, os negros tiveram 

5 capítulos exclusivos, enquanto os brancos tiveram 32. Isso demonstra que a História 

da coleção foi construída majoritariamente de forma. A respeito das imagens, em um 

total de 115 imagens que continham a representação dos negros, apresentou-se um 

percentual de 47% de imagens negativas. Enquanto os brancos tiveram um percentual 

de 10% de imagens negativas, mesmo contendo a maioria de imagens em todas as 

coleções. 

 Assim, segue também os dados obtidos da coleção Historiar de Gilberto Vieira 

Cotrim e Jaime Rodrigues do ano de 2017: 
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Tabela 3: Representação por capítulos do livro da coleção Historiar de 2017 

Representação por capítulos  

Etnia predominante Quantidade de capítulos 

Negra 3 

Branca 24 

Múltiplas etnias 19 

Outras etnias 15 

Total 61 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Tabela 4: Representação das etnias por características da coleção Historiar de 

2017 

Representação das etnias por características  

Positivo Negativo 

Etnia Quantidade Etnia Quantidade 

Negra 189 Negra 51 

Branca 445 Branca 28 

Fonte: elaborado pela autora 
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Gráfico 2: Representação percentual das etnias por características da coleção 

Historiar de 2017  

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 Nesse sentido, a coleção Historiar apresentou 3 capítulos destinados aos negros, 

enquanto os brancos obtiveram 24 capítulos de um total de 61 capítulos. Nas pesquisas 

qualitativas os brancos obtiveram 6% de imagens negativas em um total de 473. Já os 

negros tiveram 21% de imagens negativas de um total de 240. 

 Embora o número de capítulos que representaram os negros tenham diminuído 2 

unidades, a visão do africano e dos afro-descendentes foi modificada pelos discursos 

textuais. Ademais, a História da África e dos Afro-brasileiros foi incorporada em 

diversos capítulos, mostrando uma construção de uma História integrada. Houve 

também um aumento de 5% de imagens negras na coleção Historiar e uma diminuição 
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de 18% da representação dos brancos, comparando-se com a coleção de 2017. Nota-se 

que houve um estreitamento das diferenças de uma etnia para outra. Porém, a mudança 

que mais pôde ser percebida é a qualitativa entre as representações imagéticas: as 

imagens negativas que representavam os negros diminuíram em 26%, enquanto os 

brancos diminuíram 4%. 

Desta forma, a LDB surtiu poucos efeitos na produção de materiais didáticos. A 

lei 10.639 promulgada em 2003 permitiu que os próprios programas do governo 

modificassem suas estruturas. No caso dos livros didáticos, o PNLD passou a elaborar 

editais de seleção de editoras que se coadunassem com a lei de 2003. Assim, as 

modificações de imagem dos negros puderam ser efetivadas nos livros didáticos, 

embora não seja um número igualitário aos dos brancos.  
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A HISTÓRIA CULTURAL, AS PRÁTICAS E OS PROCESSOS EDUCATIVOS 

NAS ASSOCIAÇÕES RELIGIOSAS LEIGAS ENTRE A SEGUNDA METADE 

DO SÉCULO XVIII E A PRIMEIRA METADE DO XIX NA CAPITANIA DE 

MINAS GERAIS 
 

Juliano Henrique Soares Andrade - UFMG 

 

Resumo: Em vista do maior interesse dos pesquisadores em História da 

Educação sobre os períodos imperial e republicano, torna-se necessário incentivar 

pesquisadores que procurem dar maior visibilidade para as práticas e processos 

educativos na América portuguesa, principalmente os ocorridos fora dos espaços 

institucionais de educação, permitindo lançar uma melhor compreensão sobre as 

relações desenvolvidas por diferentes grupos e sujeitos da sociedade colonial, 

fomentando o debate historiográfico com reflexões acerca das estratégias de 

aprendizagem utilizadas pela população luso-americana. As associações religiosas 

leigas eram conhecidas na América portuguesa e, principalmente, na Capitania de 

Minas Gerais, como ambientes que promoviam agremiações entre indivíduos e que se 

pautavam especialmente pelo princípio de ajuda mútua para o acondicionamento da 

vida religiosa e de seu exercício na vida diária. Mediante a um levantamento realizado 

de parte da documentação até o momento é possível perceber indícios de práticas e 

processos educativos, que foram registrados em documentos produzidos por essas 

instituições ao longo de sua existência, não só, mas principalmente, em seus livros de 

compromissos. O objetivo da presente comunicação é demonstrar como a História 

Cultural pode auxiliar na análise dos processos e práticas educativas das associações 

religiosas leigas e as relações de tais práticas e processos com a sociedade colonial, 

mobilizando principalmente, como referencial teórico-metodológico, Roger Chartier e 

os conceitos de apropriações, práticas e representações que possibilitem analisar como 

uma determinada realidade social é construída, apresentada e apropriada. 

Palavras-chave: Instituições religiosas leigas, América portuguesa e práticas 

educativas. 

 

A América Portuguesa na historiografia da educação 

O presente trabalho pretende apresentar os primeiros resultados da pesquisa de 

mestrado em educação
119

, bem como evidenciar a História Cultural como instrumento 

possível de análise das práticas e os processos educativos existentes nas associações 

leigas religiosas inseridas na Capitania de Minas Gerais nos séculos XVIII e XIX. 

                                                 
119

 Título provisório da futura dissertação de mestrado em educação: Os processos e práticas educativas 

nas associações religiosas leigas entre a segunda metade do século XVIII e a primeira metade do XIX na 

Capitania de Minas Gerais, PPGE/FaE/UFMG. 
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Considerando-se parte dos levantamentos bibliográficos sobre a educação, que 

se refere ao período entre o século XVI ao século XVIII
120

, pode-se observar que, 

conforme Fonseca (2009a, p. 112-113), que maioria dos trabalhos concentra suas 

análises em uma perspectiva quase que exclusivamente na atuação do Estado português 

e da Igreja católica, notadamente na atuação dos jesuítas, nas reformas pombalinas e na 

criação das aulas régias, interessando-se muito pouco pelas práticas e processos 

educativos de caráter não escolar ocorridos neste período. 

Uma das possíveis explicações para a pequena quantidade de trabalhos 

referentes ao “período colonial” seria a dificuldade enfrentada pelos pesquisadores deste 

período de realizar a leitura e interpretação da documentação existente, fontes 

manuscritas, além de uma tradição historiográfica que trata a escola como principal e na 

maioria dos casos, o único espaço onde se desenvolvem os processos educativos.  

Diante do exposto, é necessário empreender estudos que procurem dar mais 

visibilidade as práticas e aos processos educativos na América portuguesa, 

principalmente os ocorridos fora dos espaços institucionais de educação. Eles poderão 

permitir lançar uma melhor compreensão sobre as relações desenvolvidas por diferentes 

grupos e sujeitos da sociedade colonial e trarão ao debate historiográfico, mais reflexões 

acerca das estratégias de aprendizagem utilizadas pela população mineira daquela 

época. 

A partir dos anos de 2010, tem-se observado um aumento de trabalhos no campo 

da História da educação que consideram a América portuguesa em seus estudos, 

contemplando, ainda que de forma incipiente, as práticas educativas de caráter não 

escolar.  

As associações religiosas leigas 

                                                 
120

 Está constatação encontra-se balizada em levantamentos realizados; pelos pesquisadores Luciano 

Mendes de Faria Filho e Diana Gonçalves Vidal - “História da educação no Brasil: a constituição 

histórica do campo e sua configuração atual” (2005) que apontam que os trabalhos abrangendo o período 

entre os séculos XVI e XVIII representaram apenas 3,2% do total de 156 e pela pesquisadora Thais Nivia 

de Lima e Fonseca em seu artigo “Historiografia da educação na América portuguesa: balanço e 

perspectivas, onde a autora também aponta para a escassez de publicações sobre a História da educação 

do período colonial em alguns dos mais importantes congressos da área ocorridos no início do século 

XXI. Fonseca analisou a publicação de trabalhos em congressos realizados no início do século XXI: o III 

Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação (Coimbra, 2000), o I Congresso de Ensino e Pesquisa 

em História da Educação em Minas Gerais (Belo Horizonte, 2001) e o II Congresso Brasileiro de História 

da Educação (Natal, 2002). 
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As associações religiosas leigas: irmandades, ordens terceiras, confrarias e 

arquiconfrarias eram reconhecidas na América portuguesa e, principalmente, na 

Capitania de Minas Gerais, como espaços associativos entre indivíduos que se pautavam 

sobretudo pelo princípio de assistência mútua para o arranjo da vida religiosa e de seu 

exercício na vida cotidiana.  

Essas associações apesar de certa autonomia adquirida no período colonial, 

sempre estiveram subordinadas à jurisdição eclesiástica e as autoridades civis e seus 

compromissos eram mistos, ou seja, aprovados por ambas as instâncias. Antes de 1719, 

eram regulamentadas pelas Ordenações do Reino, que as subordinavam às autoridades 

civis, não obstante necessitassem de autorização para sua instalação e funcionamento na 

colônia. Na região das Minas a instalação das ordens religiosas havia sido impedida pela 

Coroa portuguesa, o que fortaleceu sobremaneira o papel das associações leigas dentro 

da sociedade mineira.  

Grande parte da sociedade, que incluía homens e mulheres tanto das camadas 

mais pobres quanto das mais abastadas, associava-se nelas com a intenção de cultuar 

seus santos, buscar amparo diante das contingências da vida e da morte, encontrar 

pessoas, estabelecer relações e praticar caridade. Tais instituições foram responsáveis 

por promover a religiosidade entre seus irmãos e irmãs, prestando assistência a seus 

associados o que as tornaram um elemento central na sociedade mineira, 

desempenhando papel de difusora da fé católica, dos bons costumes, do discurso de 

civilidade e da obediência aos preceitos do Estado português.  

Caio César Boschi ao abordar o tema das associações leigas, afirma que elas, 

como força acessória e muitas vezes em substituição da Igreja Católica, “se propunham 

a facilitar a vida social, desenvolvendo inúmeras tarefas que, pelo menos em princípio, 

seriam da alçada do poder público” (BOSCHI, 1986, p. 21), pois tinham 

responsabilidade sobre parte do funcionamento da sociedade em geral, uma vez que, 

segundo o autor, “era impensável que se vivesse ou morresse sem ser irmão”. 

(BOSCHI, 1986, p. 22) 

O aparecimento dessas associações foi facilitado e, até mesmo necessário nas 

Minas Gerais devido à proibição da instalação de ordens religiosas regulares masculinas 

ou femininas na Capitania. Boschi analisa o significado da inserção dessas associações 

na sociedade colonial mineira, identificando-as, conceituando sua tipologia e as suas 
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características de movimento. Sua analisa refere-se ao uso das associações religiosas 

como instrumentos de dominação do poder Régio sobre a população, proporcionando ao 

rei maior controle e jugo sobre a Capitania de Minas Gerais. Segundo o autor: 

As irmandades ofereceram para a Igreja uma dupla vantagem: foram 

simultaneamente gestoras e sedes de devoção, além de serem 

eficientes instrumentos de sustentação material do culto [...] 

substituíram o papel precípuo do clero, como agentes e intermediarias 

da religião. No segundo momento, arcando com os onerosos encargos 

dos ofícios religiosos, eximiram esse mesmo clero de combater a 

instituição do Padroado Régio [...] além de aliviar o Estado do 

compromisso de aplicação dos dízimos eclesiásticos recolhidos na 

implementação do culto religioso, os irmãos leigos acabaram por 

absorver a responsabilidade dos serviços de toda a população colonial. 

(BOSCHI, 1986, p.93) 

 

Nota-se que, para além do aspecto devocional, essas associações leigas 

estabeleciam laços sociais, não só entre seus agregados, mas com toda a sociedade 

colonial, configurando-se como instituições sociais sólidas, sendo portadoras de um 

caráter prático bem definido, funcionando como verdadeiras interlocutoras entre os 

elementos propagadores da doutrina católica, das ordens do Estado português e a 

sociedade colonial, resinificando e traduzindo para uma linguagem local de fácil acesso 

os preceitos emanados de Portugal e da Igreja aos habitantes da colônia. Isto torna 

evidente o papel fundamental que estas instituições desempenhavam frente à expansão e 

manutenção da fé católica na colônia,  

Cada associação religiosa leiga possuía seu próprio Estatuto ou Livro de 

Compromisso que constava os deveres e direitos dos irmãos, sendo confirmado pela 

Coroa Portuguesa. Também era comum a todas a assistência aos irmãos em diversas 

situações como a falência, por exemplo, a celebração de missas em sufrágio da alma, 

enterro solene com acompanhamento dos irmãos e do capelão e sepultura em solo. As 

irmandades tinham autonomia para administrar seus bens, que consistiam na 

arrecadação aos seus associados e heranças dos congregados. 

O discurso existente nos livros de Compromisso das associações leigas se 

apresenta revestido de um caráter pedagógico, pois tem como objetivo estabelecer 

determinadas “obrigações” aos membros do grupo de irmãos de acordo com as normas 

estabelecidas. Neles podem-se identificar deliberações tanto de caráter moral, como por 

exemplo, as instruções de como os membros deveriam agir em relação ao dinheiro da 
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associação, quanto de caráter religioso, com a obrigação da obediência a Deus e a estrita 

observação da vida que deve ser regrada pelos preceitos cristãos.  

Existem determinações muito claras acerca das atribuições dos membros que 

compõe as associações leigas religiosas, principalmente as funções dos membros Mesa 

(diretoria), escrivão, tesoureiros, juiz entre outros. Evidente que cada instituição possuía 

diferentes compromissos de acordo com seu público, seu santo de devoção e seu papel 

na sociedade mineira. Contudo, é possível afirmar que a maioria dos livros possuem 

textos bem semelhantes.  

Nos livros ainda se pode perceber as determinações das quantias a serem pagas 

pelos membros anualmente, atribuições necessárias para futuros membros, arranjos com 

relação à festa e medidas a serem tomadas contra aqueles irmãos e irmãs que não 

obedecerem aos Estatutos. 

Para se empreender uma investigação das práticas e processos educativos nas 

associações leigas religiosas, adota-se uma concepção mais alargada de educação, 

apoiando-me nos conceitos de práticas educativas e estratégias, conforme apresentado 

por Fonseca. Segundo a autora:  

Numa perspectiva ampliada, a ideia de práticas educativas aparece 

como tributária do conceito de práticas culturais, desenvolvido tanto 

por historiadores quanto por sociólogos. Respeitando as diferenças 

entre eles, considero adequadas aos meus propósitos suas definições 

das práticas como maneiras de fazer cotidianas dos sujeitos históricos 

relacionadas social e culturalmente na construção de seus espaços, 

suas posições e identidades. Analisadas como práticas culturais, as 

práticas educativas também implicam o estabelecimento de estratégias 

[...]. O estudo assim fundamentado implica a análise de estratégias e 

práticas educativas, processo que, realizados ao longo de tempos mais 

dilatados, fizeram parte da formação cultural brasileira. A 

investigação sobre educação no período colonial pode, assim, levar em 

conta a diversidade e as particularidades da sociedade brasileira de 

então, considerando suas especificidades regionais.  (FONSECA, 

2009c, p.10-11)  

 

Mediante a um levantamento realizado de parte da documentação até o momento 

é possível perceber indícios destas práticas e processos, que foram registrados em 

documentos produzidos por essas instituições ao longo de sua existência, não só, mas 

principalmente, em seus livros de compromissos. Compreender como se davam os 
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processos e práticas educativas no interior das associações leigas é um grande desafio 

para o campo da História da educação. 

A história cultural como instrumento de análise das associações leigas 

religiosas. 

Uma das várias perspectivas que surgiram a partir da História Cultural Francesa 

é a que tem no historiador Roger Chartier um dos seus maiores representantes. 

Conforme esse autor, “A História Cultural, tal como a entendemos, tem por principal 

objecto identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada 

realidade social é construída, pensada, dada a ler”. (CHARTIER, 1988, p. 16-17) 

Para tanto, o autor debruça-se sobre os esquemas intelectuais que orientam a 

apreensão do universo e sobre “as figuras graças às quais o presente pode adquirir 

sentido, o outro tornar-se inteligível e o espaço ser decifrado” (CHARTIER, 1988, p. 

17), onde a ênfase da análise histórica recai sobre a apreensão da cultura ou das 

“culturas”.  

Uma das contribuições Chartier para a História Cultural está na elaboração dos 

conceitos de “práticas” e “representações” além do conceito de “apropriação”, ou seja, 

uma tríade capaz de analisar como uma determinada realidade social é construída, 

apresentada e apropriada. 

O conceito de “práticas culturais” pode ser compreendido como instrumento 

teórico-metodológico para apreensão dos diversos modos culturais de uma determinada 

sociedade ou grupos sociais. Este conceito deve ser pensado não apenas em relação às 

instâncias oficiais de produção cultural, às várias instituições, às técnicas e às 

realizações, por exemplo, os objetos culturais produzidos por uma sociedade, mas 

também em relação aos usos e costumes que caracterizam a sociedade examinada pelo 

historiador.  

Este conceito criado por Chartier, parte da apreensão de características 

intrínsecas de determinada realidade social, acessando os “modos de vida”, as “atitudes” 

- acolhimento, hostilidade, vigilância, desconfiança -, ou as normas de convivência - 

caridade, discriminação, repúdio, repressão -, que além de gerarem eventualmente 

produtos culturais no sentido literário e artístico, geram também padrões de vida 

cotidiana, ou seja, a “cultura” ou “culturas” no sentido antropológico atual. 
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As “práticas” são a utilização por parte dos membros de uma sociedade da 

“utensilagem mental”
121

 de uma determinada época e local especifico. É a forma 

alternativa de compreender a história, ou seja, os mecanismos culturais e intelectuais 

como: o pensamento, a linguagem, o sistema de percepção, entre outros, que é próprio 

de cada época. 

Outro conceito mobilizado pelo campo da História Cultural e desenvolvido por 

Roger Chartier é o de “representações”. É também instrumento teórico-metodológico 

capaz de apreender a internalização simbólica das lutas pela dominação e poder entre os 

grupos ou entre os indivíduos representantes de tais grupos, estruturadas a partir de 

afinidades exteriores objetivas entre os mesmos e que existem de forma independente 

das consciências e anseios individuais que as lançaram dentro de determinado campo 

social. As representações são entendidas como classificações e divisões que organizam 

a apreensão do mundo social como categorias de percepção do real.  

Tal conceito possui as condições de evidenciar que a exteriorização da 

internalização simbólica de tais embates seria capaz de conduzir ações e dessa forma, 

ter valor como algo crucial no interior das estruturas de relações objetivas de uma arena 

histórica social, tanto quanto os afrontamentos que são efetivamente concretizados entre 

os grupos. Segundo Roger Chartier:  

 

As representações do mundo social assim construídas, embora aspirem 

à universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre 

determinadas pelos interesses de grupo que as forjam. Daí, para cada 

caso, o necessário relacionamento dos discursos proferidos com a 

posição de quem os utiliza. [...]. As percepções do social não são de 

forma alguma discursos neutros: produzem estratégias e práticas 

(sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma autoridade à 

custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar um projeto 

reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas 

escolhas e condutas. Por isso, esta investigação sobre as 

representações supõe-nas como estando sempre colocadas num campo 

de concorrências e de competições cujos desafios se enunciam em 

termos de poder e dominação. As lutas de representações têm tanta 

importância como as lutas econômicas para compreender os 

mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta impor, a sua 
concepção do mundo social, os valores que são seus, e o seu domínio. 

                                                 
121

 O termo “utensilagem mental”, associado ao nome de Lucien Febvre, está nos pressupostos da 

História das Mentalidades, sendo que a origem do conceito de utensilagem mental, assim como se deu sua 

apropriação por Lucien Febvre e por Marc Bloch para a História, encontram-se explicados em detalhes 

em DOSSE, F. A História em Migalhas – Dos “Annales” À “Nova História”. São Paulo: Ensaio, 1992, p. 

84 -93.   
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Ocupar-se dos conflitos de classificações ou de delimitações não é, 

portanto, afastar-se do social – como julgou uma história de vistas 

demasiado curtas -, muito pelo contrário, consiste em localizar os 

pontos de afrontamento tanto mais decisivos quanto menos 

imediatamente materiais. (CHARTIER, 1988, p. 17) 

 

Assim, as representações são as expressões das construções sociais 

empreendidas pelos grupos de indivíduos que representa um mecanismo duplo, de 

leitura e compreensão que o grupo faz de si e dos outros e da forma como constroem a 

sua própria história. É o instrumento pelo qual um indivíduo, ou um grupo de 

indivíduos, dá/constrói/produz/cria um significado para o mundo social. Dizem respeito 

ao modo como em diferentes lugares e tempos a realidade social é construída por meio 

de classificações, divisões e delimitações. Esses esquemas intelectuais criam figuras as 

quais dotam o presente de sentido. De tal modo, pode-se pensar numa história cultural 

do social que tome por objeto as representações do mundo social.  

As práticas culturais correspondentes a um determinado objeto ou bem cultural 

geram representações, e as suas representações geram práticas, em um emaranhado de 

atitudes e gestos no qual não é possível distinguir onde estão os começos (se em 

determinadas práticas, se em determinadas representações). As práticas e representações 

são sempre resultado de determinadas motivações e necessidades sociais  

O terceiro conceito se pretende utilizar como aporte teórico é o de 

“apropriação”.  Se as representações, conforme já assinalado por Chartier, se inserem 

“em um campo de concorrências e de competições cujos desafios se enunciam em 

termos de poder e de dominação” (CHARTIER, 1988, p.17), são produzidas verdadeiras 

“lutas de representações”. E estas lutas geram inúmeras “apropriações” possíveis das 

representações, de acordo com os interesses sociais, com as imposições e resistências 

políticas, com as motivações e necessidades que se confrontam no domínio social.   

A apropriação é um conceito enquanto instrumento teórico-metodológico capaz 

de subsidiar uma história cultural que depende da variação do tempo e do lugar, dos 

grupos sociais, das comunidades interpretativas, das condições de possibilidades e das 

modalidades e efeitos de quem a constrói. As apropriações são de fato, a materialização 

das escolhas, dentre as possibilidades disponíveis de representações, elencadas pelos 

interesses sociais de cada indivíduo ou grupos de indivíduos.  

Segundo Chartier:  
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A apropriação, a nosso ver, visa uma história social dos usos e das 

interpretações, referidas a suas determinações fundamentais e inscritas 

nas práticas específicas que as produzem. Assim, voltar a atenção para 

as condições e os processos que, muito concretamente, sustentam as 

operações de produção do sentido (na relação de leitura, mas em 

tantos outros também) é reconhecer, contra a antiga história 

intelectual, que nem as inteligências nem as ideias são desencarnadas, 

e, contra os pensamentos do universal, que as categorias dadas como 

invariantes, sejam elas filosóficas ou fenomenológicas, devem ser 

construídas na descontinuidade das trajetórias históricas. 

(CHARTIER, 1991, p. 180)  

 

As apropriações têm por objetivo desvelar uma história social das interpretações 

remetidas pelas determinações sociais, institucionais e culturais inscritas nas práticas 

específicas que as produzem, “[...] práticas que, pluralmente, contraditoriamente dão 

significado ao mundo” (CHARTIER, 1988, p. 27).  

Apropriação das representações no meio social pode gerar tensões entre 

indivíduos e grupos sociais distintos. A disputa pelo sentido de determinado fato ou 

personagem histórico pode ocasionar, conforme já assinalado por Chartier, lutas de 

representações. Estas lutas não apenas culturais, mas também políticas e giram em torno 

da busca pela legitimação de determinado significado. A apropriação é a forma de 

historicamente produzir um sentido e diferenciadamente construir um significado, 

através de diferentes processos. 

As representações das associações religiosas leigas, que são as formas 

simbólicas que compõem o universo dessas instituições em um determinado lugar e 

tempo, são construídas através de práticas e métodos internos e externos de seus 

membros e de suas relações com a sociedade colonial mineira, que têm por objetivo o 

reconhecimento de identidades e a legitimação de determinados processos; e as 

assimilações dessas representações e práticas, ou seja, as apropriações; compõem o 

mundo cultural e social de determinados indivíduos ou grupos de indivíduos que 

pertencem às associações religiosas leigas. 

Um livro de compromisso é um elemento das várias representações que 

podemos encontrar no interior das associações religiosas leigas, as prescrições, normas 

e regras contidas nestes livros, foram ao mesmo tempo, confeccionadas por membros 

dessas instituições, ou seja, são constituídas pelas práticas culturais inerentes aos 
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membros das associações, como são inspiradoras de novas práticas, que por sua vez, são 

resinificadas e apropriadas por seus membros, criando novas representações acerca das 

mesmas associações. 

É principalmente através dos conceitos de representações, práticas e 

apropriações que a História Cultural ligada a vertente tributária a Roger Chartier 

permite uma possibilidade de análise histórica das mais férteis sobre ad práticas e 

processos educativos nas associações religiosas leigas. 

Assim, os documentos relativos às irmandades nos permitem analisar os 

elementos que constituíam parte de suas funções pedagógicas e seu papel educativo, 

ainda que estes não fossem explicitados como tal.  

As práticas culturais inscritas no âmbito das referidas associações leigas 

religiosas são a expressão de características intrínsecas de determinada realidade social, 

que podem ser compreendidas como modos de vida ou maneiras de viver dos Irmãos e 

que geram padrões de vida cotidiana, ou seja, formas culturais vivenciadas por esses 

determinados grupos de indivíduos que compõe essas associações.  

Estas formas culturais ou diferentes culturas são resultado das expressões das 

construções sociais empreendidas pelos grupos de indivíduos das associações religiosas 

leigas que representa um mecanismo duplo, de leitura e compreensão que o grupo faz de 

si e dos outros e da forma como constroem a sua própria história. É o instrumento pelo 

qual um indivíduo, ou um grupo de indivíduos, dá/constrói/produz/cria um significado 

para o mundo.  

As representações, as formas simbólicas que compõem o universo, lugar e 

tempo; as práticas e métodos, que têm por objetivo o reconhecimento de identidades e a 

legitimação de determinados processos; e as assimilações dessas representações e 

práticas, ou seja, as apropriações; compõem o mundo cultural e social de determinados 

indivíduos ou grupos de indivíduos. É principalmente através destes conceitos que a 

História Cultural ligada a vertente tributária a Roger Chartier permite uma possibilidade 

de análise histórica das mais férteis. 
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O JORNAL CORREIO DE UBERLÂNDIA COMO FONTE PARA A HISTÓRIA 

DA EDUCAÇÃO DO TRIÂNGULO MINEIRO (1950-1970) 

 

Sauloéber Társio de Souza - UFU  

José Lito Salustriano da Silva - UFU  

 

Introdução  

A proposta deste trabalho é refletir sobre a história da educação do município 

mineiro de Uberlândia a partir das atividades desenvolvidas no projeto intitulado: 

“Representações de Imprensa: O Universo Escolar nas Páginas de Jornais do Triângulo 

Mineiro (1950-1970)”
122

. Os resultados apresentados ao longo do texto se referem ao 

levantamento de dados em fontes jornalísticas realizado entre fevereiro a julho de 2018. 

Temos como finalidade a catalogação e digitalização de notícias relacionadas à 

educação no período de 1950 a 1970, no jornal “Correio de Uberlândia”, na primeira 

etapa. A partir dos dados coletados, as notícias serão dispostas em uma plataforma 

digitar para eventuais consultas do público interessado.  

A delimitação do recorte histórico (1950 a 1970) obedeceu ao critério político-

educacional pautado nos 13 anos de debates sobre a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), que foi inicialmente proposta em 1948 e promulgada, 

apenas, em 1961 (nº. 4024/61) sendo, ainda, reformulada com a Lei nº. 5692/71. 

Entendemos que, a educação é, acima de tudo, uma questão que reflete o perfil político 

e ideológico de uma época. As transformações socias, econômicas e, sobretudo, 

políticas que marcaram as décadas de 1950 e 1960 influenciaram os rumos da educação, 

bem como, a legislação sobre ela (neste caso, a LDB). Neste sentido, tal período é um 

campo fecundo para este tipo de análise, sabendo que o mundo vivia um embate 

                                                 
122

 O presente projeto conta com o apoio da FAPEMIG (edital 01/2015 – Demanda Universal) que 

financiou o mesmo com a concessão de 12 meses de bolsa de IC para a realização do levantamento de 

dados da pesquisa junto ao Arquivo Municipal de Uberlândia-MG, resultando na catalogação e 

digitalização de 846 matérias do jornal “O Repórter” no período de 1950 a 1963 quando esse veículo 

deixou de circular na cidade de Uberlândia. 
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ideológico (socialismo x capitalismo) e o Brasil marcado pela disputa populismo-

desenvolvimentista e autoritarismo, exigindo do país um posicionamento. 

Também é preciso ressaltar que tradicionalmente, as pesquisas realizadas no 

campo da História da Educação no PPGED-UFU, cuja fonte principal é a jornalística, 

tem priorizado o recorte temporal que compreende o início do período republicano até a 

primeira metade do século XX. Assim, a proposta de catalogar e digitalizar as 

reportagens veiculadas nos jornais das décadas de 1950 e 1960 visa a preservação 

dessas fontes que são bastante reveladoras de todo um tempo histórico de determinada 

sociedade revelando suas nuances sócio-políticas e econômicas e claro, o universo 

educacional desse município mineiro que abrigava nesse período dois jornais: O 

Repórter e o Correio de Uberlândia.   

Nesse texto em expecífico, apresentamos o segundo jornal que foi fundado em 

1938, por Osório José Junqueira, oriundo de Ribeirão Preto-SP. Segundo Santos (2009), 

o periódico, a partir da década de 1950, circulava quase todos os dias em 04 páginas (02 

folhas) e seu redator chefe era João Edison de Mello. Já nos anos que sucederam a 

década de 1960, a circulação acontecia em dias alternados, mas as edições foram 

ampliadas para 08 páginas (04 folhas) exceto em datas comemorativas, como o Natal 

em que as páginas eram carregadas de ofertas publicitárias para o dia festivo. Depois de 

passar por vários proprietários nas décadas seguintes, o Grupo Algar assumiu o controle 

acionário do periódico, por meio da Algar Mídia, em 1986. Todavia, depois de quase 80 

anos publicando notícias locais, regionais, nacional e até internacionais, o Correio de 

Uberlândia teve seu encerramento no dia 31 de dezembro de 2016, deixando um legado 

jornalístico na imprensa do Triângulo Mineiro.  

Figura 1 – Capa do Jornal Correio de Uberlândia dia 14 de Setembro de 1950. 

 

Fonte: Arquivo Público Municipal de Uberlândia. 
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Acreditamos que esta pesquisa é um passo importante como forma de preservar 

a história regional com enfoque na educação, ressaltando o olhar dessa fonte sui generis 

para os estudos histórico-educativos no Brasil, articulando os eventos macrossociais e 

os locais. Assim, esta pesquisa visa mostrar fragmentos da história recente da educação 

no Triângulo Mineiro, buscando colocar em diálogo o local e o nacional. 

O Jornal como Fonte para a Pesquisa Histórico-Educativa 

Desde a década de 1980, a imprensa escrita ganhou visibilidade aos olhos dos 

pesquisadores da história e também da história da Educação. Embora ate a década de 

1970, os jornais tenham sido encarados como fontes suspeitas para o trabalho do 

historiador (pela crença da carga de subjetividade que comportava esse veículo de 

comunicação), nos tempos atuais, as fontes jornalisticas tem sido um grande aliado nas 

investigações, principalmente, na área educacional, já que não havendo neutralidade, 

suas informações revelam-se como rico material portadores de diversas representações 

histórico-culturais que nos ajudam a compreender o contexto investigado (LUCA, 

2006).  

Por isso, as pesquisas em história da educação no Brasil passaram a utilizar os 

jornais como fonte de análises, apoiando-se no fato de que as atividades da imprensa 

escrita não apenas informam acontecimentos e conhecimentos, mas também os 

produzem, carregados com as particularidades e interesses subjetivos de cada editorial 

(CAPELATO, 1988).  

Ao analisar a produção das representações pelas diferentes sociedades, Chartier 

afirmou: 

As representações do mundo social assim construídas, embora aspirem 

à universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre 

determinados pelos interesses de grupo que as forjam. Daí, para cada 

caso, o necessário relacionamento dos discursos proferidos com a 

posição de quem os utiliza. As percepções do social não são de forma 

alguma discursos neutros: produzem estratégias e práticas (sociais, 

escolares, políticas) que tendem a impor uma autoridade à custa de 

outros, por ela menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou a 

justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas 

(CHARTIER, 1990, p.17). 

 

Nesse sentido, entendemos que as informações que o investigador obtém no uso 

das fontes jornalísticas, não representam discursos neutros, pois suas linguagens 



X COPEHE 
Minas no Passado e no Presente: Percursos da História da Educação  

 

367 

 

comportam uma porção de elementos que atendem aos interesses dos diversos grupos 

socioeconômicos que sustentam esses veículos de comunicação demassa ou estão, direta 

ou indiretamente, ligados a elas. Assim, a análise das representações veiculadas pelo 

Jornal Correio de Uberlândia possibilitará compreender o ideário social e aspectos 

educacionais a partir das notícias que circulavam no período, revelando o contexto 

histórico-cultural e interesses dos grupos que compunham a sociedade uberlandense. 

Sobre a importância da imprensa como fonte documental para investigação 

histórica em educação, entende-se que, seus estudos ampliaram-se nos últimos anos, por 

caracterizar-se como um manancial de possibilidades investigativas, dando aos 

pesquisadores subsídios para continuidades do seu trabalho. Considerando que, também 

está havendo multiplicidade de fontes para a apuração dos dados históricos e para 

análises contextuais sobre o período estudado. As fontes documentais entram no campo 

dos recursos utilizados pelo pesquisador, por se tratarem de “um rico instrumento [que] 

fornece elementos que clarificam os debates realizados na esfera social, e que nem 

sempre estão próximos dos setores formais da prática escolar” (PASQUINI e TOLEDO, 

2014, p. 265). A imprensa escrita, neste caso, tem adquirido grande importância nesse 

processo, visto que suas páginas trazem:  

[…] elementos históricos que, seguramente, proporcionam o 

entendimento não só do processo educacional em si, mas dos debates 

havidos na sociedade em nome da realização de uma forma 

determinada de relação social e, na qual a educação desempenhava e 

desempenha papel relevante. (PASQUINI e TOLEDO, 2014, p. 262) 

 

As pesquisas sobre a história brasileira, a partir das representações da imprensa, 

têm corroborado para um rico mapeamento de acontecimentos histórico-educativos 

nacionais, que por muito tempo foram velados, mas que, de acordo com Pasquini e 

Toledo (2014), “trazem impressos os discursos e procedimentos dos indivíduos 

envolvidos na construção da nação brasileira” (p. 262), revelando seus personagens que 

protagonizaram as grandes transformações em nossa sociedade, tal como argumenta 

Neves (et al., 2006, p. 10) 

O redimensionamento da imprensa como fonte documental – na 

medida em que expressa discursos e expressões de protagonistas – 

possibilitou a busca de novas perspectivas para a análise dos processos 

históricos. Dessa forma, superou-se a perspectiva limitada de 

identificar a imprensa como portadora dos “fatos” e da “verdade”. 

Deixaram-se também para trás posturas preconcebidas, que a 
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interpretavam, desdenhosamente, como mero veículo de idéias ou 

forças sociais, que, por sua vez, eram subordinadas estritamente por 

uma infra-estrutura sócio-econômica. 

 

Por isso, é importante compreender que a imprensa comporta em si, objeto de 

investigação e referência para a apreensão e compreensão dos acontecimentos histórico-

educacionais. Nela surgem inúmeras visões e interpretações dos fatos sociais, 

contribuindo para novas concepções de educação e sociedade, desta forma, constituindo 

grande aliada na busca por respostas para as pesquisas em História e História da 

Educação. 

A Pesquisa no Correio de Uberlândia 

A catalogação das notícias nesse jornal revelou dados importantes que nos 

possibilitou traçar algumas análises e reflexões, servindo, de instrumento para futuros 

debates e discussões sobre as características da educação no período estudado e suas 

implicações no cenário regional. Traçamos paralelos com o contexto social, cultural, 

econômico e político da época, além de revelar as representações do universo escolar, 

difundidas e consolidadas nesse periódico em torno da ideia de educação (ou ideal de 

educação); a relação aluno-professor; as questões do analfabetismo e a tendência 

crescente de criação e expansão do Ensino técnico e superior no município uberlandense 

e região, atrelado ao pensamento da elite da região do triângulo mineiro, 

especificamente da cidade de Uberlândia, identificando, assim, o processo de expansão 

do Ensino Público articulado ao processo de modernização local requerida conforme a 

tabela que segue: 

Tabela 1 - Relação de notícias sobre a Educação (1950 – 1970)* 

  
  

EJA  Primário

  
Secundário

  
Superior  Técnico  Diversos  Outros  Total  

1

950  
1  5  16  10  8  3  17  60  

1

951  
5  11  10  14  9  8  19  76  

1

952  
1  3  13  7  4  1  1  30  

1

953  
**  **  **  **  **  **  **  **  

1

954  
2  6  15  15  3  5  5  51  
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1

955  
2  7  6  3  2  3  13  36  

1

956  
1  3  2  10  5  3  6  30  

1

957  
3  10  13  6  9  2  4  47  

1

958  
00  8  10  1  2  3  8  32  

1

959  
1  10  6  12  4  1  9  43  

1

960  
00  7  6  71  9  7  7  107  

1

961  
1  16  11  49  13  9  10  109  

1

962  
1  7  12  55  7  6  16  104  

1

963  
1  18  13  50  5  6  10  103  

1

964  
2  23  35  59  15  18  13  165  

1

965  
00  28  15  53  21  21  15  144 

1

966  
00  10  7  61 10  38  00  126  

1

967  
**  **  **  **  **  **  **  **  

1

968  
00  7  7  24  3  4  3  48  

1

969  
00  4  9  45  7  4  9  78  

1

970  
1  6  14  53  10  13  9  106  

T

otal  
22  189  213  598  145  155  173  1495 

Fonte: Arquivo Público Municipal de Uberlândia 

 

No período correspondente a 1950 a 1970, pudemos perceber uma grande 

quantidade de notícias vinculadas à educação a nível local, regional e nacional. Das 

notícias que mais se destacaram foram as que se relacionam ao ensino superior, 

totalizando 598 (40% do total). A partir do final da década de 1950, e no decorrer da 

década de 1960, o número de notícias sobre ensino superior cresce exponencialmente, 

decorrente da criação e estruturação da Escola de Engenharia e as Faculdades de 

Direito, de Filosofia e também a de Ciências Econômicas. Neste ínterim, foi articulada 

uma corrida para a criação da Fundação Universitária (Universidade de Uberlândia). Os 
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anos finais da década de 1960, as Faculdades de Medicina e Odontologia fazem parte do 

sonho uberlandense de progresso para a metrópole do triângulo.  

A criação destas instituições no município de Uberlândia contribuiu para 

enaltecer a importância do município mineiro na região do triângulo e centro-oeste 

brasileiro, favorecendo o interesse do Estado brasileiro em investir nesta cidade, 

articulado ao incentivo privado, e atração populacional para a cidade. Vejamos a 

imagem que segue: 

Figura 2 – Valdir Melgaço: projeto Universidade Uberlândia (07/02/1963) 

 

Fonte: Arquivo Público Municipal de Uberlândia 

Junto com o Ensino Superior, o Ensino Secundário protagoniza as páginas do 

“Correio de Uberlândia” sobre educação com um total de 342 notícias (23%). Tal 

característica revela a importância dada pelo jornal aos dois níveis de ensino, refletindo 

o carater elitista do impresso e o seu interesse em se comunicar com seu público leitor 

(elites locais). Vejamos a matéria que segue falando do ensino secundário: 
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Figura 3 – Colégio Estadual de Uberlândia (26/04/1954) 

 

Fonte: Arquivo Público Municipal de Uberlândia 

Outro grupo importante nas matérias dos jornais eram os estudantes, de forma 

que a atuação do Movimento estudantil frente à defesa dos interesses dos estudantes do 

Ensino Secundário, eram sempre veiculadas no Jornal Correio de Uberlândia, como no 

caso da União dos Estudantes Secundaristas de Uberlândia - UESU – que desempenhou 

importante papel no movimento estudantil local e regional. Vejamos:  

Figura 4 – Calmon convidado inauguração UESU (22/01/1963) 

 

Fonte: Arquivo Público Municipal de Uberlândia 
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O jornal enfatizou cada movimento desta organização, bem como, participação 

de greves, reivindicações por direitos e eleições para constituição da diretoria. 

O número de notícias sobre o Ensino Técnico também foi relevante 

correspondendo a um total de 145 (10%). Sobretudo na década de 1960, com a criação 

da Escola Vocacional e ginásios industriais. 

Figura 5 - 20 milhões: equipamento Escola Vocacional (10/10/1961) 

 

Fonte: Arquivo Público Municipal de Uberlândia 

Essas instituições eram uma aposta para o ensino técnico, de garantia à 

aprendizagem de uma profissão à população jovem uberlandense. 

Vimos também que a educação primária em geral era apresentada pelo jornal 

relacionada as suas dificuldades (25/02/1958 - 900 crianças uberlandenses estão sem 

seu Grupo Escolar), mas quando se conquistavam novas vagas nesse nível de ensino 

eram celebradas também:  

Figura 6 – Criado o 5º Grupo Escolar de Uberlândia (28/03/1955) 

 

Fonte: Arquivo Público Municipal de Uberlândia 

As dificuldades da educação primária e os fechamentos de grupos escolares por 

falta de estrutura para seu funcionamento tornaram-se alvo das críticas dos redatores do 

jornal, visto que alguns grupos escolares passaram por sérios problemas de falta de 

manutenção, tendo que ser interditados. Outros foram demolidos para construção de 
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novos espaços educacionais. Os grupos escolares representavam o principal dilema na 

Uberlândia das décadas de 1950 e 1960, e totalizaram 189 notícias (13%) sobre esse 

nível educacional. Notícias como a que segue eram comuns à época: “Hoje o pobre está 

expressamente proibido de estudar” (04/03/1956) quando o jornal tratava da dificuldade 

que o pobre enfrentava para ingressar e continuar seus estudos, visto que as taxas de 

matrículas e anuidades eram altas nas instituições particulares e também às exigências 

das escolas publicas protagonizam os obstáculos para inserção e continuidade dos 

estudos. 

Sobre a Educação de Jovens e Adultos, coletamos cerca de 22 notícias, o que 

revela pouca atenção que o jornal denotava a este nível de ensino, reafirmando a linha 

editorial do periódico, sendo pois, direcionada aos interesses da elite local. Todavia, em 

meio às poucas notícias sobre o tema em questão, uma, de 12/08/1951, nos chama a 

atenção: “matriculou-se na Escola aos setenta e cinco anos”. Percebe-se o incentivo que 

era dado ao adulto analfabeto em ingressar numa escolar para alfabetizar-se. Tal 

movimento acontece, principalmente, com o advento da indústria e as reformas 

legistalitvas no período Getulista (1930-1945 e 1950-1954), fomentando forte campanha 

de alfabetização em todo o país.  

Nas categorias Outros (173) e Diversos (155) chamaram-nos atenção algumas 

notícias, das quais se destacam: “Escola para cegos”, do dia 31/03/1951, em que o 

jornal divulgava ações de diferentes interesses do universo escolar, ressaltando-se essa 

iniciativa de inclusão desse tipo de público no sistema escolar. Também podemos 

ressaltar a reportagem de 15 de junho de 1954, intitulada “As mulheres nos cursos 

superiores”, sobre o fato de as mulheres estarem ingressando cada vez mais nas 

faculdades, ganhando um espaço de protagonismo em ambientes dominados por 

homens e amplamente machistas.  

Destacamos por fim, o debate em torno da LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional), que polarizou as discussões em torno da concepção de educação 

nos anos de 1950, sendo promulgada, apenas, no ano de 1961. Com sua promulgação, o 

ensino formal brasileiro foi sistematizado, fortalecendo o caráter tecnicista, não 

mudando sua essência, no que diz respeito à continuidade de concessões privatistas, 

deixando de lado grandes conquistas da legislação anterior, como, por exemplo, a 

obrigatoriedade do ensino primário, outorgando outras entidades a responsabilidade pela 
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providencia de oferta educacional. Romanelli (1976) aponta que essas reformas 

garantiram: a flexibilidade do currículo nacional; a criação do Conselho de 

Representantes nos cursos técnicos com autonomia para eleger os diretores das escolas; 

aprovação de orçamento, etc. Isto, de certa forma, significou um curto, mas importante 

passo para a descentralização educacional.  

Considerações Finais  

Nessas duas décadas de veiculação do Jornal Correio de Uberlândia, ficou nítido 

que  após o golpe de 1964, o seu perfil de periódico de crítica implacável aos diferentes 

níveis de governo (municipal, estadual e estadual), recusando a neutralidade em 

questões políticas, mudou de forma drástica sua postura em relação às notícias crítico-

argumentativas que circulavam em suas páginas, dando espaço a propagandas, 

anúncios, esportes e algumas conquistas educacionais a nível superior, somente.   

De modo geral, no recorte histórico pesquisado (correspondente aos anos de 

1950 a 1970) o Jornal Correio de Uberlândia tinha em suas páginas muitas notícias de 

cunho esportivo, político-partidário e muitas propagandas comerciais. Rondon Pacheco 

aparece com frequência nas páginas desse periódico, especialmente, na década de 1960, 

junto com Valdir Melgaço como políticos “bem feitores” na regiao do triângulo 

mineiro, em especial, Uberlândia. Vimos que mais de 60% das reportagens catalogadas 

e digitalizadas tratavam nos ensinos Médio e Superior vinculados a ideia de progresso e 

desenvolvimento local, evidenciando que o jornal priorizava o mundo seleto dos 

indivíduos que alcançavam tal nível de educação (menos de 7% à época). Por outro 

lado, o ensino primário aparecia muito mais vinculado às dificuldades de suas escolas 

para existirem do que as suas conquistas, assim, representando o atraso da educação.   
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CONTRIBUIÇÕES DO CONTEXTUALISMO LINGUÍSTICO PARA A 

ANÁLISE DO DISCURSO POLÍTICO SOBRE O ENSINO PROFISSIONAL 

 

Edmar de Oliveira Souza– CEFET– MG
 
 

 Irlen Antônio Gonçalves– CEFET– MG
  

 

Resumo: Esta comunicação apresenta algumas contribuições do contextualismo 

linguístico para o estudo da história do ensino profissional. Para isso, tomaremos como 

referência, para analisar os discursos do deputado Francisco Xavier de Almeida Rolim 

sobre os projetos que deram origem as seguintes leis: Lei n° 439, de 28 de setembro de 

1906 e a Lei n° 444 de outubro de 1906, as contribuições do historiador John Greville 

Agard Pocock, que é um dos que exercem grande influência acadêmica por meio da 

apresentação de um método, que iniciou a concepção do revisionismo para os estudos 

do pensamento político. Neste método, começou a ser critério de importância, a 

viabilidade de uma reinterpretação da história das ideias políticas, diante da 

reconstrução do discurso político produzido por atores históricos que participaram da 

ação política de um determinado período. Em resumo, podemos afirmar que ao utilizar 

o contextualismo linguístico para produção da escrita da história do ensino profissional 

por meio da análise dos discursos, deve-se considerar as bases dos contextos de 

produção, circulação e recepção das ideias apresentadas.  

Palavras-Chave: discurso político; contextualismo, educação profissional. 

Introdução 

Esta comunicação propõe apresentar algumas contribuições do contextualismo 

linguístico para o estudo da história do ensino profissional. Tomamos como referência a 

análise dos discursos do deputado Francisco Xavier de Almeida Rolim. Esses discursos 

foram pronunciados nos debates para aprovação dos projetos que deram origem a lei n° 

439 que criou o Ensino Técnico Prático Profissional e a lei n° 444 de 1906 que 

promovia a criação dos grupos escolares e do ensino técnico primário de Minas Gerais.  

Escolheu-se analisar o discurso de Francisco Xavier de Almeida Rolim por ter 

sido esse deputado relator da comissão de Instrução Pública e Civilização de Índios, e 

também pelo fato dele ter proferido o maior discurso da comissão. Para análise desses 

discursos, tomamos como fonte os Anais da Câmara dos Deputados de Minas Gerais. 

Os discursos foram analisados tendo como referência metodológica o 

contextualismo linguístico, apresentado por John G. A. Pocock. Esse método contempla 

a historiografia na interação entre autor e contexto. Esse método também examina as 

linguagens exclusivas a uma atividade específica, retórica, vocabulários especializados 
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e gramáticas, modos de enunciar ou falar sobre a política, que foram criados, 

transmitidos e utilizados. 

O contextualismo linguístico   

Ao longo das décadas de 1950 e 1960 historiadores ingleses da Escola de 

Cambridge, iniciaram estudos sobre uma nova metodologia que apreendesse o 

significado das ideias em seu contexto específico. Esses estudiosos apresentavam 

críticas ao “modelo tradicional” vigente nesse período, usado para estudar a História do 

Pensamento ou das Ideias Políticas. Dentre esses estudiosos podemos destacar John G. 

A. Pocock e Quentin Skinner.  

Esta comunicação faz uso das contribuições do historiador John G. A. Pocock 

que foi um dos formuladores que iniciou estudos sobre a metodologia do 

contextualismo linguístico. O primeiro estudo de Pocock sobre essa metodologia foi 

apresentado em sua tese de doutoramento entre os anos de 1948 e 1952.  

Os estudos de Pocock contribuíram para formulação teórica, tanto do tema 

objeto de estudo do contextualismo linguístico quanto da utilização dessa metodologia. 

A história do pensamento político ou das ideias como objetos de estudo desse método, 

pode ser tratada como história do discurso político. Pois o “próprio campo de estudos se 

constitui por atos de discurso, sejam eles orais, manuscritos ou impressos e pelas 

condições e contextos em que esses atos foram emitidos” (POCOCK, 2003, p.24). 

Deve-se entender nesse campo conforme Pocock (2003) o funcionamento da 

linguagem, considerando o léxico corrente em cada contexto, bem como a mudança 

interior desse léxico. Contexto para esse autor é a linguagem compartilhada pelos 

grupos sociais, em períodos e lugares sociais específicos. 

De acordo com o contextualismo linguístico, as linguagens compartilhadas 

possibilitam perceber os discursos políticos como diversidade e heterogeneidade de 

enunciações, pois esses discursos são compostos por camadas de contextos linguísticos, 

ou seja, várias linguagens em um mesmo discurso. Acerca dessas camadas linguísticas 

Pocock diz que:  

Algumas são linguagens da prática profissional, que, por alguma 

razão, entraram na linguagem da política e se tornaram idiomas nos 

quais o discurso político é comumente realizado. Outras são idiomas, 

modos ou estilos retóricos, que podem ser mais bem compreendidos 

como algo que se originou no interior do discurso e da retórica da 
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política, como resultado de lances ou performances operadas pelos 

autores e atores no âmbito da política. Enfatizar o primeiro tipo de 

linguagem é enfatizar a estrutura social, é sublinhar que estamos 

focalizando um discurso articulado por clérigos, juristas, humanistas, 

professores, ou talvez grupos leigos e, ocasionalmente, pelas heresias 

definidas por sua exclusão de uma ou outra dessas categorias. 

Enfatizar o último tipo, é enfatizar o discurso, é sublinhar que estamos 

olhando para um discurso articulado por locutores atuando no interior 

de uma atividade em andamento, atividade de debate e discussão, de 

retórica e teoria, efetuando atos cujo contexto é o do próprio discurso 

(POCOCK, 2003, p. 70). 

 

 Assim os discursos podem ser entendidos como complexos e que existem a 

presença de léxicos próprios de outras linguagens como a religiosa, econômica e 

científica. Essas linguagens, ao ser apropriado pelo discurso, adquirirem um novo 

significado nas relações políticas. 

Consoante Pocock (2011), um novo significado da linguagem está agregado à 

proposição linguística do ator, esse tenta transformá-la de acordo com suas intenções 

em uma determinada especificidade. Por isso na análise dos discursos, devem ser 

considerados o léxico comum em cada especificidade de apropriação e a inovação da 

linguagem pelo enunciador.  

Acerca da apropriação, Pocock (2003, p. 29) afirma que “a linguagem que um 

autor emprega já está em uso, foi utilizada e está sendo utilizada para enunciar intenções 

outras que não as suas”. Nesse aspecto o autor se torna expropriador da linguagem de 

outros, usando-a para seus próprios fins. A inovação ocorre quando o autor induz 

momentâneas ou duradouras mudanças na forma como a linguagem é usada. 

Devido às linguagens já terem sido empregadas anteriormente
123

, essas podem 

conter mudanças e permanências. As mudanças podem ocorrer conforme a utilização 

pelo autor em determinada especificidade. As permanências na linguagem são causadas 

pelas limitações do seu uso, essas podem ser impostas pelo contexto linguístico.    

Essas mudanças e permanências na linguagem podem ser percebidas quando os 

contemporâneos do autor são investigados, uma vez que eles compartilham de igual ou 

semelhante linguagem. Investigá-los segundo Pocock (2003) inclui o “suscitar em 

terceiros” respostas que o autor não pode controlar nem presumia.  

                                                 
123

 Para Pocock (2003), quando o sujeito nasce, tanto o mundo material quanto o abstrato (ideias) já teria 

construído seus saberes, opiniões e crenças, com suas próprias linguagens. 
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Algumas dessas respostas se efetuaram com autor e seus contemporâneos com 

os quais possivelmente foram travadas as trocas de discursos. Buscar respostas em 

terceiros possibilita entender o que o autor “estava fazendo
124

” ao escrever o texto.  

Seria o mesmo que perguntar “o que ele pretendia”, ou seja, o que “estava 

tramando” ou o que “pretendia obter”. “Quais eram, em suma, as (por vezes ocultas) 

estratégias intencionais por trás de suas ações?” (POCOCK, 2003, p. 28). 

Buscar em terceiros informações sobre o que o autor “estava fazendo”, é 

considerar que os discursos não estão soltos. Dessa forma, esses discursos devem ser 

relacionados com outros textos de seus contemporâneos, que estejam inseridos no 

mesmo passado social. Mesmo que esses outros textos não estejam ligados a política. 

De acordo com Pocock (2011), aprendemos muito em textos dos 

contemporâneos do autor como, por exemplo, nos escritos que seus amigos guardam em 

arquivos. Assim é de grande ajuda um conhecimento que não é idêntico ao que o autor 

tem de si mesmo. Um conhecimento produzido pelas ideias que circulavam em 

determinado período histórico. 

Nesta comunicação, o arcabouço teórico-metodológico produzido por Pocock 

contribuirá para o estudo da história do ensino profissional no Brasil, especificamente 

em Minas Gerais. Essa metodologia colabora para a leitura dos discursos sobre a 

legislação educacional proposta pelos deputados mineiros no inicio da República 

brasileira.   

A educação para construir a Nação    

Desde o período monárquico no Brasil já ocorria à circulação de ideias liberais. 

Porém essas não se efetivaram, pois esse contexto brasileiro tinha como base o sistema 

escravocrata. De acordo com Schwarz (2014) essas ideias estavam “fora do lugar”, uma 

vez que o liberalismo advindo da Europa estava em um contexto onde prevalecia o 

trabalho livre. 

As ideias liberais começaram a ser “colocadas no lugar” após 1888 quando 

ocorreu a abolição da escravidão no Brasil. Um ano após esse acontecimento, foi 

                                                 
124

 Conforme Pocock (2003 p. 28) em inglês coloquial, perguntar o que um ator "estava fazendo" é, com 

frequência, o mesmo que perguntar "o que ele pretendia", ou seja, o que "estava tramando" ou o que 

"pretendia obter". 
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implantada no país a República, que se tornou espaço apropriado para efetivação dessas 

ideias.  

O liberalismo, assim como qualquer tipo de ideia política, econômico ou social, 

não pode ser entendido, de forma alguma, como uma corrente de pensamento 

homogêneo. Por mais que as ideias liberais não fossem homogêneas, essas 

contemplavam os setores político, econômico e social brasileiro da Primeira República.  

Embora esses pensamentos liberais tenham influenciado os intelectuais 

brasileiros, o que mais se destacou no final do século XIX foi o darwinismo social, 

“absorvido no Brasil via Spencer, o inspirador do principal teórico paulista da 

República, Alberto Sales.” (CARVALHO, 1990, p.93)   

Para Resende (2011) a presença dessas ideias pode ser pensada como 

concepções que estimularam setores de intelectuais e deputados que na monarquia já 

desejavam uma alteração do regime político. Na análise dos discursos do deputado 

Francisco Xavier de Almeida Rolim sobre os projetos das leis n°439 e 444 da legislação 

educacional em Minas Gerais, percebemos a presença dessas ideias liberais.   

Os estudos sobre Legislação Educacional têm sido utilizados no campo da 

História da Educação. De acordo com Miguel (2006, p. 7), esses estudos: “[...] têm sido 

uma das fontes recorrentes daqueles que estudam a História da Educação Brasileira. 

Mostra-se um dos pontos de partida para a busca de caminhos que conduzam pelos 

labirintos da história educacional [...]”. 

 Dessa forma, cônscios da relevância dos estudos sobre a Legislação Educacional 

para o campo da História da Educação, apresentamos a seguir um recorte temporal cujo 

objetivo é situar o contexto histórico em que os discursos legiferantes acerca da 

educação mineira foram produzidos.  

De acordo com Carvalho (1987), a Proclamação da República no Brasil teve 

pouca influência nas camadas populares e precisava de legitimação. A educação escolar 

se consolidou como terreno apropriado para construir a nação republicana. Para isso 

ocorreram modificações na legislação educacional brasileira.  

Uma dessas modificações ocorreu na Constituição Federal de 1891. Conforme 

Romanelli (1986) o texto constitucional, mediante ao artigo 35, parágrafo 3° e 4°, 

reservou à União o direito de criar instituições de ensino superior e secundário nos 
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Estados e prover a instrução secundária no Distrito Federal. Aos Estados cabia a função 

de legislar, criar e controlar o ensino primário e profissional.  

Dessa forma, seguindo os novos pressupostos constitucionais, no Estado de 

Minas Gerais iniciou debates e a elaboração de projetos de leis com o intuito de 

organizar o ensino primário e profissional. Diante disso, muitos projetos de leis sobre a 

educação e o ensino profissional foram apresentados na Câmara dos Deputados de 

Minas Gerais. 

Após serem apresentados na Câmara, esses projetos de leis sobre educação e 

ensino profissional tramitavam em comissão específica instituída pelo Regimento 

Interno, sendo a Comissão de Instrução Pública e Civilização de Índios responsável por 

esses projetos. Essa Comissão era composta por cinco membros, eleitos por um 

mandato anual.  

Na votação dos projetos de leis apresentados a essa comissão, os deputados 

tinham a oportunidade de fazer seus apontamentos e assim discutirem a respeito dos 

projetos de leis. A partir desses apontamentos foi produzida uma série de discursos 

pelos deputados participantes da votação naquela sessão.  

Os discursos analisados foram referentes os projetos de Lei n° 439 e 444, de 

1906. Essa lei criou o Ensino Técnico Prático Profissional como um componente 

complementar ao grupo escolar. Enquanto naquela, de acordo com Gonçalves (2012, 

p.18), tem-se “a materialização do projeto de formação do trabalhador, representado 

pela criação dos grupos escolares e do ensino técnico primário.”  

O deputado e membro da Comissão de Instrução Pública e Civilização de Índios 

Francisco Xavier de Almeida Rolim, fez vários apontamento sobre essas leis. Isso 

possibilitou ao deputado a produção um discurso vultoso, sendo o maior entre os 

membros dessa Comissão.   

Para conhecermos Xavier Rolim como sujeito histórico, apresentamos a seguir 

em síntese um levantamento prosopográfico sobre a trajetória política desse deputado.  

Esse formou-se em teologia em Diamantina em 1878, foi Vereador em 

Diamantina 1883/1886, Vereador em Curvelo, de 1892 até 1895, Agente Executivo 

(Prefeito) da mesma cidade de Curvelo, de 1895 a 1912, Deputado Estadual, de 1899 

até 1914, e Senador Estadual de 1915 até 1926, em Minas Gerais. Foi nomeado Cônego 
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da Sé de Diamantina e membro do seu cabido diocesano, além do título de Camareiro 

Supra Numerário, de Sua Santidade o Papa Bento XV. 

A prosopografia conforme Charle (2006) viabiliza pensar o sujeito a partir da 

recuperação de sua origem regional, formação, contexto familiar e de sociabilidade, o 

espaço de sua ação e sua função dentro de uma sociedade. 

A educação profissional e o trabalhador republicano 

Os discursos do deputado Xavier Rolim, podem ser entendidos como 

diversidade e heterogeneidade de enunciações, pois contém várias linguagens em um 

mesmo discurso. Os discursos desse deputado enfatizam a estrutura social, esse tipo de 

discurso de acordo com Pocock (2003, p. 70) geralmente é “articulado por clérigos, 

humanistas e professores.”  

 As bases que sustentam os argumentos desses discursos podem ser dividas em 

religiosa e científica. Para o sustento daquelas Xavier Rolim articula trechos bíblicos 

com escritores religiosos. Isso pode ser observado no fragmento a seguir em que o 

deputado fala sobre educação completa.  

[...] tornar o homem todo, corpo e alma, são, forte, independente, para 

se realizar o ideal divino, isto é, fazer o ente humano formoso rei da 

criação, “pouco inferior aos Anjos”, como se lê na Bíblia, sagrado 

deposito das leis do Senhor Supremo (ROLIM, 1904, p.557). 

 

No que tange aos argumentos cientifico, Xavier Rolim utiliza varias citações de 

pensadores
125

. Para justificar essas citações o deputado diz: 

Eu receio, senhores, enfastiar-vos com numerosas citações; mas as 

vou tomando de autores de grande merecimento para confirmação 

das ideias que tenho a honra de emitir. Como são os únicos ornatos do 

meu discurso, peço licença para continuar a fazê-las, conquanto tenha 

receio de fatigar vossa benévola atenção (ROLIM, 1904, p.558, grifos 

meus). 

 

 

                                                 
125

 Ferdinand Édouard Buisson; Marie Joseph Louis Adolphe Thiers; Vissiot Lonrentie; Julio Simon; 

Nicolas Malebranche e Descartes (franceses); Herbert Spencer e Abraham Lincoln (ingleses); William 

Channing Woodbridge (estadunidense); Antônio Carlos Gormes; Victor Meirelles; João Pinheiro; Manoel 

Thomazde Carvalho Britto; João Bráulio Moinhos de Vilhena Júnior e Ruy Barbosa (brasileiros).  
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Dentre os pensadores citados por Xavier Rolim podemos destacar Herbert 

Spencer que influenciou com o pensamento liberal e o darwinismo social, teóricos 

brasileiros no início da República brasileira. Assim disse esse deputado: 

Sr. Presidente, em seu importante livro intitulado Da Educação 

intelectual, moral e física - Herbert Spencer, conhecido e operoso 

filosofo inglês, escreveu uma página belíssima, para cuja leitura 

solicito vênia dos meus ilustrados colegas (ROLIM, p. 556). 

 

Por meio dessas citações Xavier Rolim busca construir a credibilidade de seus 

argumentos, criando um sistema de pensamento articulado e coerente. A articulação e o 

contexto das ideias de acordo com o contextualismo linguístico colaboram para 

compreensão do projeto político ao qual o autor da enunciação estava vinculado.    

Essa compreensão possibilita perceber as questões atinentes do discurso no 

plano subjetivo para com as praticas sociais.  Em outras palavras de acordo com Pocock 

(2003), o enunciador ao discursar tenta responder a questões do contexto imediato em 

que esse está inserido.  

 Nos discursos de Xavier Rolim, podemos perceber que a questão imediata 

tratada por esse deputado é a consolidação da República brasileira. Para a consolidação, 

o deputado preconizou à educação escolar como consubstância dessa forma de governo. 

A educação
126

 promoveria a formação do sujeito que iria compor essa República. 

Acerca dessa formação do sujeito, Xavier Rolim afirma que: 

O estabelecimento da Republica e do sufrágio universal, que é a sua 

base, deu a escola um caractere novo, impôs ao professor novos 

deveres. A escola primária não é unicamente local, comunal; é, na 

mais alta acepção, uma instituição nacional, sobre a qual repousam 

os grandes destinos da Pátria: não é mais simplesmente o lugar onde 

se adquirem algumas noções úteis para a vida privada ; é a fonte onde 

se vai beber, com os princípios da moral, o conhecimento de seus 

direitos e de seus deveres para a vida pública; é a escola do civismo 

e do patriotismo (ROLIM, 1904, p. 563-564, grifos meus). 

                                                 
126

 De acordo com os discursos de Xavier Rolim educação é: Progresso social; vida ou morte de uma 

nacionalidade; ressurreição de uma sociedade; virtude; fundamento da felicidade humana; grandeza dos 

povos; primeiro e mais sagrado de seus direitos; formação do homem sem seus progressos (ROLIM, 

1903, p. 340); preparação para vida completa; preparo dos povos e glorificação da nação; formação do 

homem para sociedade; obra transcendental mais importante no destino humano; obra mais preciosa no 

destino eterno; questão magna de um povo (ROLIM, 1904, p. 557); fonte copiosa do progresso; 

engrandecimento da nação; o alimento da liberdade; a garantia da ordem (ROLIM, 1904, p. 560); obra da 

criação divina (ROLIM, 1905, p. 333).   
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A educação escolar deveria formar o sujeito patriota e trabalhador. Pois o “gosto 

do trabalho” conforme esse deputado é uma das virtudes que constitui a base da 

República.   

Seja, portanto, a grande obra da educação inocular no coração da 

juventude a piedade, a justiça, o respeito da verdade, o amor da 

pátria, a benevolência para com todos, a sobriedade, o gosto do 

trabalho, a castidade, a moderação, a temperatura, todos as virtudes 

que constituem a base da República [...] (ROLIM, 1904, p.564-565, 

grifos meus). 

      

  Para formar o trabalhador, o Estado promoveria a educação completa. Essa 

educação seria possível após a aprovação da criação dos grupos escolares, inserindo 

nesses o ensino técnico. Nesse caso diz Xavier Rolim:   

Como sejam os grupos escolares institutos de ensino primário 

completo, devesse-lhe anexar o ensino técnico. A educação popular se 

divide em essencial e profissional. A primeira tem por fim formar o 

homem dando-lhe toda a força da sua natureza e tornando-o capaz de 

preencher o seu nobre destino; a segunda prepara o homem social – o 

lavrador, o industrial, o arquiteto, o comerciante. São duas partes 

harmônicas, que se completam, que se fortalecem, que se aperfeiçoam. 

É do maior interesse de uma nação dar a seus filhos uma educação 

completa, porque disto depende a sua marcha na estrada do progresso 

e da perfectibilidade (Apoiados) (ROLIM, 1906, p. 329-330, grifos 

meus).  

 

No discurso do deputado, para que a nação alcance o progresso, o cidadão 

republicano deveria receber o ensino técnico, pois esse é que concede a formação 

profissional. O trabalhador que recebesse essa formação estaria preparado para operar 

na indústria, comércio e agricultura. O progresso da nação de acordo com Xavier Rolim 

dependia da formação do trabalhador republicano.  

Dessa forma a aprovação dos projetos de lei n° 439 e 444 era essencial não só 

para o estado de Minas Gerais, mas para o futuro da nação brasileira.    

Considerações finais 

Por meio do contextualismo linguístico constatou-se nos discurso do deputado 

Xavier Rolim a interação entre langua e parole. Essa interação ocorre quando o sujeito 

se apropria da língua, seja para reafirmá-la ou para inová-la. Ao articular a linguagem 

religiosa com a científica Xavier Rolim se apropria da linguagem utilizando vários 
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significados para palavra educação. Essa é transformada de acordo com as intenções 

desse deputado em uma determinada especificidade.  

Na perspectiva dessas intenções, nota-se a apropriação do discurso religioso para 

difundir e criar modos de argumentos e meios de persuasão. Ao analisarmos os 

discursos de Xavier Rolim por meio do contextualismo linguístico entendemos que o 

contexto em que esse deputado estava inserido foi de promover a consolidação da 

República brasileira.   

Os discursos enunciados pelo deputado Xavier Rolim na Câmara dos Deputados 

de Minas Gerais, convergem para essa consolidação. Para essa concretização, o 

deputado Xavier Rolim defendia uma educação completa, ou seja, essencial e 

profissional, que visava “a estabilidade das instituições republicanas” (ROLIM, 1904, p. 

337). 

O contextualismo linguístico proporciona compreender a existência das ideias 

republicanas e a preocupação para com formação do trabalhador nacional. A relação 

entre as propostas educativas sobre ensino profissional inspiradas nas ideias liberais 

com a constituição da nação. 

Essas propostas educativas tinham como finalidade a garantia da ordem social, a 

formação técnica e o meio para incorporação do cidadão a uma nação que começava a 

ser industrializada. 

Assim compreender o pensamento político presente nessas propostas educativas 

sobre o ensino profissional implica conhecer como o sujeito republicano foi pensando 

pelos legisladores mineiros, ou seja, pensar sobre a formação humana é pensar sobre o 

trabalho.  

Em sintese, podemos afirmar que a análise dos discursos de Xavier Rolim por 

meio do contextualismo linguístico possibilita a produção de uma história do ensino 

profissional harmonizada com a história da linguagem e das ideias políticas para 

construção do conhecimento.  
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A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA ESCRITA DE PIRES DE ALMEIDA: UM 

ESTUDO SOBRE A OBRA “INSTRUÇÃO PÚBLICA NO BRASIL (1500-1889): 

HISTÓRIA E LEGISLAÇÃO” DE 1889 

 

Natália Luize Pereira da Conceição – CEFET-MG 

Carla Simone Chamon – CEFET-MG 

 

Resumo: O artigo teve como objetivo central tratar a educação profissional na 

escrita de José Ricardo Pires de Almeida, em fins do Império. Este intelectual formou-

se em Medicina e Direito, atuou como médico higienista, tendo sido comissário 

vacinador na Corte, adjunto da Inspetoria Geral de Higiene e médico na Guerra do 

Paraguai. Atuou também como arquivista da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e 

como arquivista e bibliotecário da Inspetoria Geral de Higiene da Corte. Participou 

também da comissão responsável pela escolha da nova capital do Estado de Minas 

Gerais. Além de sua significativa atuação profissional, destacou-se também por ser 

membro de importantes associações como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

(IHGB). A partir de 1870, percebeu-se a atuação intelectual do médico-historiador ao 

produzir não somente obras, mas também ao discutir, em jornais cariocas, sobre o 

ensino técnico. Pode-se destacar o jornal francês que circulava no Rio de Janeiro 

“L’Estafette du Brésil: Journal Politique, Littéraire et Commercial” (1874) da qual era 
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editor-chefe, a produção das obras “Officina na escola” (1886), “Instrução Pública no 

Brasil (1500-1889): História e Legislação” (1889), “Agricultura e Indústrias no Brasil” 

(1889), sendo que as duas últimas foram escritas em francês. Para este artigo, será 

analisada a obra “Instrução pública no Brasil (1500-1889) História e Legislação” que foi 

produzida para ser apresentada no Congresso que aconteceu na Exposição Universal de 

Paris de 1889. Dedicada ao Conde D’Eu, esta obra buscou apresentar os esforços 

imperiais em prol da instrução pública da Independência até os dias atuais de 1889, 

incluindo a educação profissional. No momento em que Pires de Almeida escreve, o 

País vivenciava transformações sociais e políticas e uma forte efervescência intelectual, 

como nos mostra Alonso (2002), sendo a educação e a educação profissional um dos 

temas presentes no debate político. O que se pretende é compreender de que maneira o 

autor, a partir da escrita da obra “Instrução Pública no Brasil (1500-1889): História e 

Legislação” se inseriu nesse debate público, evidenciando seus argumentos em prol do 

ensino profissional. 

Palavras-Chave: Pires de Almeida. Educação Profissional. Império Brasileiro. 

Introdução 

Em 1889, a Casa Leuzinger¸ publicou a obra “Instrução Pública no Brasil (1500-

1889) História e Legislação” produzida pelo Dr. Pires de Almeida. Nascido na cidade 

do Rio de Janeiro, em 07 de dezembro de 1843, era filho do doutor Joaquim Pires 

Garcia de Almeida e de Maria Luiza Pires. Pires de Almeida formou-se em Medicina e 

Direito. Atuou como médico higienista, tendo sido comissário vacinador na Corte, 

adjunto da Inspetoria Geral de Higiene e médico na Guerra do Paraguai. Atuou também 

como arquivista da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e como arquivista e 

bibliotecário da Inspetoria Geral de Higiene da Corte. Como arquivista, promoveu uma 

exposição na Câmara e outra na sociedade de geografia (BLAKE, 1889).  O autor 

também escreveu para jornais do Rio de Janeiro e produziu obras que tinham como 

escopo a medicina e a educação nacional. Pires de Almeida era considerado um 

respeitado intelectual e por isso foi nomeado como membro honorário do IHGB (Diário 

de Notícias, 20 de setembro de 1885). Posteriormente, em 1889, Pires de Almeida foi 

nomeado sócio correspondente deste mesmo Instituto. Este título deveu-se às produções 

do autor que se destacaram pelo compromisso político com a construção de uma história 

nacional no Império (Revista IHGB, 1889). Vale ressaltar também que o intelectual foi 

sócio do Instituto Histórico da França, conforme publicação do Diario do Commercio 

de 29 de outubro de 1889. Todos esses fatos apontam para um prestígio social bem 

como uma credibilidade nas propostas e iniciativas do autor. Tal assertiva foi 

confirmada na edição do Diario do Commercio de 22 de janeiro de 1889. Clarice Nunes 

(1995) ressalta que o médico-historiador, como ela e Carlos Eduardo Vieira (2015) o 
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chamam, se inseriu como um dos primeiros historiadores da educação brasileira. Além 

de obras sobre a instrução brasileira, Pires de Almeida foi autor também de diversas 

produções médicas que incluem desde análises epidemiológicas até as de saneamento 

básico. Em linhas gerais, Pires de Almeida pode ser considerado um intelectual típico 

do final do século XIX: pertencente a elite branca, proprietária e letrada, com atitude 

intelectual, iluminista, com postura conservadora, nacionalista, monarquista e um 

grande entusiasta com as questões educacionais (NUNES, 1995).  Faleceu, aos 70 anos, 

em 24 de setembro de 1913 (MELO et al, 2012). 

No período em que Pires de Almeida escreveu, segundo Chamon (2013), o 

ensino técnico dava seus primeiros passos e tornava-se foco de debate entre intelectuais 

e políticos sobre a necessidade desse tipo de instrução. Nesta chave de leitura, a 

educação profissional ganhava o formato escolar e tinha como objetivo central o ensino 

dos ofícios às camadas populares. É possível ver uma dessas primeiras iniciativas a 

partir da criação do Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro em 1858 (IDEM, 2013). 

Uma das práticas do governo Imperial em prol do preparo do trabalhador pôde ser vista 

também na criação das Escolas-oficinas de Boa Vista e de Santa Cruz. Estes espaços 

para o ensino de ofícios foram objeto de escrita de Pires de Almeida em 1886, ao 

publicar a obra intitulada “Officina na Escola”, dedicada a Princesa Isabel no dia de seu 

aniversário (Jornal Gazeta de Notícias de Alagoas, 2 de agosto de 1886). Nessa obra, 

assim como na que foi publicada em 1889, Pires de Almeida defendia as ações do 

governo imperial, destacando-as como compatíveis com o novo cenário delineado para 

a instrução pública. 

Do ponto de vista político, vale ressaltar que o período contemporâneo ao autor e 

a obra, foi marcado também pela manifestação de um movimento intelectual que tecia 

críticas ao status quo do governo imperial: a escravidão, a monarquia e o padroado e 

que propunha programas de reformas a partir de uma intervenção política. Este grupo 

não era composto apenas por adeptos ao regime republicano, mas era também ocupado 

por intelectuais que defendiam o Império. Alonso (2000) intitula este grupo como 

“Movimento da Geração de 1870”. Pires de Almeida entrou nesse debate público que 

tratou sobre a educação, ao utilizar a obra como estratégia para realçar os feitos da 

Monarquia para os avanços educacionais, sob sua ótica. 
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“Instrução Pública no Brasil (1500-1889): História e Legislação”: contexto 

de escrita, trajetória de Pires de Almeida e apropriação de saberes sobre a 

educação profissional 

 

Nascido em 07 de dezembro de 1843, na cidade do Rio de Janeiro, Pires de 

Almeida foi um historiador, médico formado pela Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro, jornalista, teatrólogo, arquivista e diretor técnico de uma cooperativa de ensino, 

criada também por sua iniciativa, em 1890. Além dessa significativa atuação 

profissional, destacou-se também por ser membro do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro (IHGB). Entendemos que o fato de Pires de Almeida estar no IHGB 

consolidou o seu papel de sustentador do Império e reforçou a sua postura conservadora, 

que encontrou na escrita uma forma de dar a ver e defender este regime. Supomos 

também que a possível participação de Pires de Almeida no programa criado pela 

intelectualidade médica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro que tinha como 

objetivo educar e civilizar os alunos (Gondra, 2005), tenha criado uma sensibilidade no 

autor, aproximando-o do contexto educacional.  

 

Acreditamos que a formação na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e o 

vínculo ao IHGB, foram fundamentais para a sua escrita, sobretudo a escrita sobre a 

educação e a educação profissional, que, como veremos, é influenciada pelo 

pensamento europeu. Uma, despertou o interesse pela educação e a outra deu acesso a 

uma série de dados e documentos oficiais a respeito da história do Império. 

Nesse sentido, Pires de Almeida produziu também a obra “Instrução pública no 

Brasil: 1500-1889 História e Legislação” que foi a principal fonte desse estudo. Foi 

utilizada a versão que foi traduzida nos anos 2000 e publicada pela editora PUC de São 

Paulo, com a tradução de Antônio Chizzotti e a edição crítica de Maria do Carmo 

Guedes. A produção original, escrita em francês e publicada em 1889, se encontra 

disponível também na Biblioteca Nacional. A obra traduzida não se encontra em 

domínios online, estando apenas disponível nas versões físicas.  

Durante as pesquisas, foi encontrado, o que pode ser considerado, o primeiro 

estudo sobre a obra e o autor, produzido em 1995 por Clarice Nunes. Posteriormente, a 

obra será objeto de análise de José Gonçalves Gondra (1996), Moysés Kuhlmann Júnior 

(1999), Luiz Antônio Cunha (2005), Cristiane Silva Melo, Rosileide Florindo e Maria 
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Cristina Gomes Machado (2012), Cristiane Silva Melo e Maria Cristina Gomes 

Machado (2012) e Carlos Eduardo Vieira (2015). Com exceção de Cunha (2005), que 

analisa a obra de Pires de Almeida e outros autores, para realizar um rápido estudo 

sobre a educação profissional e de Cristiane Silva Melo e Maria Cristina Gomes 

Machado (2012), que apresentam de forma sucinta a importância do ensino profissional 

na obra, não foi possível verificar nas demais produções, uma abordagem específica e 

direta sobre o ensino técnico, entretanto esses materiais localizados foram importantes 

para que se compreenda a obra, autor e o contexto desta escrita.  

Nunes (1995) descreve quem foi José Ricardo Pires de Almeida destacando o 

interesse do autor pela educação e apresenta também os objetivos para escrita da obra. 

A autora ressalta que a produção de Pires de Almeida está impregnada de patriotismo e 

ufanismo laudatório, revelando assim a intensa admiração do autor pelo Império. Nunes 

(1995) complementa que a divulgação dessa obra sobre a história da instrução pública 

brasileira, é uma espécie de grito pela sobrevivência social de uma classe; 

considerando-a como uma exposição de um médico, representante do Império, que vivia 

em um País que ansiava ser reconhecido por seu progresso, principalmente no âmbito 

educacional.  

Gondra (1996) analisa o positivismo presente na obra
127

. O autor destaca que as 

tabelas e textos de leis de 1857-1889, utilizados pelo médico-historiador, buscam 

construir uma visão da realidade da instrução pública brasileira, sob a ótica de Pires de 

Almeida. Gondra (1996) destaca ainda uma característica ambígua na escrita do autor, 

que realiza constantes inferências nas informações descritas e apresentadas: 

“observamos (...) uma fala bipartida que objetiva fazer com que seu conteúdo seja 

encarado como descomprometido, isento de valores, ao mesmo tempo em que mascara, 

oculta, encobre seu compromisso na suposta neutralidade de seus fatos e dados” (Idem, 

                                                 
127

 A teoria positivista foi organizada no final do século XIX, após derrota do pensamento iluminista que, 

por sua vez, foi provocada pela ausência de concepções científicas. (Gadotti, 1993, p. 108). Ganhou maior 

densidade e sistematização na obra de Augusto Comte (1798-1857). Uma verdadeira ciência, segundo 

este pensador, deveria analisar todos os fenômenos da natureza, mesmo os humanos, como os fatos. A 

história seria, assim, uma grande coleção de dados e fatos e o historiador, por consequência, seu coletor. 

O positivismo entrou no Brasil na segunda metade do século XIX através de positivistas independentes, 

que faziam uma leitura mais flexível de Comte e do apostolado positivista, que desenvolvia uma leitura 

mais ortodoxa. (Gondra, 1996).  
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1996). Para o autor, Pires de Almeida quer evidenciar a falta de credibilidade do regime 

republicano, que ganhava cada vez mais adeptos no Brasil. 

Vieira (2015) discute o intelectual Pires de Almeida e o historicismo da obra. O 

autor faz uma análise historiográfica explicitando a contradição entre o anúncio de 

imparcialidade proferido por Pires de Almeida e a obra produzida. Como aponta Vieira, 

apesar da dita imparcialidade, há evidências de constantes apontamentos e opiniões do 

autor: “logo, o tom apaixonado, típico das situações de crise política aguda, pesou sobre 

sua obra” (Idem, 2015, p. 767). O autor destaca ainda que o discurso de Pires de 

Almeida é impregnado por normas, leis e dados, buscando enaltecer a ideia de poder e 

superioridade: “O narrador escolheu a linguagem dos números, uma vez que esta 

encerra os sentidos da isenção e da objetividade de maneira a produzir uma mensagem 

plausível, convincente e plena de efeitos de verdade” (Idem, 2015, p. 761). O autor 

finaliza explicitando que a escrita imbuída de paixão, visa na verdade persuadir e 

mobilizar aos leitores a acreditarem que o regime vigente (Império), estava contribuindo 

para o progresso do País e não precisava ser mudado. 

Nunes (1995), Gondra (1996) e Vieira (2015), de maneira muito próxima, 

destacam a defesa de Pires de Almeida sobre a superioridade do Império brasileiro, em 

matéria de instrução, comparado aos dados estatísticos de outras nações, dentre elas, a 

República Argentina. Segundo esses autores, Pires de Almeida cria um discurso que 

remete à credibilidade das informações imperiais, tendo como contrapartida, os 

duvidosos dados das nações republicanas. Além disso, descrevem o perfil de Pires de 

Almeida, as características de sua escrita, os fatores que o incentivaram a cumprir esta 

tarefa bem como o contexto de sua época; um período marcado por profundas 

transformações.  

Os artigos de Cristiane Silva Melo, Rosileide Florindo e Maria Cristina Gomes 

Machado (2012) e Cristiane Silva Melo e Maria Cristina Gomes Machado (2012) se 

preocupam em apresentar como a obra foi organizada e em destacar que Pires de 

Almeida, um “respeitado intelectual” (Melo et al, 2012, p. 2), foi incumbido para a 

escrita da obra
128

. Antes desses autores, a referida obra aparece citada em livros 

                                                 
128

 As autoras Cristiane Melo, Maria Machado e Rosileide Florindo (2012) argumentam que Pires de 

Almeida foi incumbido de escrever a obra, contudo, elas não indicam quem a solicitou ao autor. Até o 

momento, não foi localizado nenhum material que aponte quem encomendou a obra estudada. 
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clássicos como os de Primitivo Moacyr (1936) 
129

, Fernando de Azevedo (1958) 
130

 

assim como em Theobaldo Miranda dos Santos (1965) 
131

. Pires de Almeida não foi 

objeto desses clássicos, pois abordam, de forma ampla, a história da educação brasileira. 

Cristiane Silva Melo e Maria Cristina Gomes Machado (2012) e Cristiane Silva 

Melo, Maria Cristina Gomes Machado e Rosileide Florindo (2012) corroboram as 

análises de Nunes (1995), Gondra (1996) e Vieira (2015) ao objetivo de mostrar a 

superioridade do Império em relação à República. Cristiane Silva Melo, Maria Cristina 

Gomes Machado e Rosileide Florindo (2012) afirmam que Pires de Almeida foi 

incumbido de escrever a obra. Ressaltam também que a obra foi organizada de forma a 

contemplar a história da instrução pública brasileira, pois discute a educação nacional 

desde a atuação dos jesuítas, apresentando as contribuições de D. João no 

desenvolvimento cultural e educacional do País e por fim, destaca as ações de políticos 

que em fins do século XIX, se esforçaram em prol da instrução pública.  As autoras 

apontam que o uso de dados e informações oficiais por Pires de Almeida propiciaram 

um caráter verídico, garantindo assim, a relevância da obra, uma vez que possibilita 

analisar o cenário da educação brasileira ao longo do século XIX, sob a ótica do 

médico-historiador. Cristiane Silva Melo e Maria Cristina Gomes Machado (2012) 

esclarecem o objetivo da escrita da obra ao afirmar que esta viria “contribuir para o 

progresso da educação brasileira no período de 1822 a 1889” (Melo et al, 2012, p. 3) e 

que os fatos foram narrados de maneira linear e evolutiva. Destaca ainda que o Brasil 

estava se constituindo como uma nova nação, sendo que a organização da educação 

seria, em suma, uma forma eficaz para o crescimento do País. Apesar de não 

desenvolverem a temática, as autoras pontuam a importância do ensino técnico para o 

preparo do trabalhador. Apontam também que para Pires de Almeida, o preparo do 

trabalhador não deveria ser feito apenas a partir da instrução primária, mas também do 

ensino profissional. 

                                                 
129

 Primitivo Moacyr publica em São Paulo no ano de 1936, o livro A instrução e o império, no qual cita 

por três vezes a obra História da instrução pública (1500-1889) História e Legislação de José Ricardo 

Pires de Almeida. 
130

 Em São Paulo, no ano de 1958, é publicada pela Editora Melhoramentos a 3° edição do livro A cultura 

Brasileira de autoria de Fernando de Azevedo. A obra História da instrução pública (1500-1889) 

História e Legislação de José Ricardo Pires de Almeida é citada por duas vezes no livro, nas páginas 118 

e 230. 
131

 Theobaldo Miranda dos Santos publica em São Paulo no ano de 1965, Noções de História da 

Educação, do qual cita Pires de Almeida no capítulo VIII de sua obra. 
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Kuhlmann Júnior (1999), por sua vez, se propõe a discorrer sobre as obras 

brasileiras apresentadas nas exposições universais ocorridas em outras nações e até 

mesmo no País
132

. Ressalta que estas mostras internacionais, configuravam-se como 

uma oportunidade à Nação Brasileira para apresentar os seus progressos, no que tange a 

ciência, indústria e técnica. Pires de Almeida não é objeto do autor, pois Kuhlmann 

Júnior (1999) analisa a escrita da história da educação à luz das exposições universais. 

Ao tratar a obra de Pires de Almeida, Kuhlmann Júnior (1999), aponta que a escrita para 

esta vitrine internacional tinha como objetivo apresentar o estado intelectual da nação 

bem como mostrar o lugar que a temática educacional ocupava no País, possibilitando 

identificar as potencialidades, a civilidade e progresso do Brasil.   

Tendo como proposta traçar um quadro amplo da história da educação 

profissional no Brasil, Cunha (2005), destaca em um de seus livros da coletânea de três 

volumes, autores que no momento da abolição da escravatura discutiram a educação 

profissional. Sem se debruçar sobre o contexto intelectual da escrita de Pires de 

Almeida ou sobre seus interlocutores, a breve análise que Cunha faz da obra desse autor 

tem como objetivo reforçar o seu argumento de que não havia, naquele momento, uma 

preocupação com as camadas populares, mas apenas, uma busca pela moralização da 

sociedade e pelo aumento da produtividade dos trabalhadores. 

Do ponto de vista do contexto em que Pires de Almeida escreveu, a partir da 

segunda metade do século XIX, foi possível perceber mudanças econômicas, sociais e 

políticas no País. Houve um surto industrial que atingiu diversos setores de negócios: 

têxtil, metalurgia, chapelaria, móveis e mobílias e outros que serão tratados neste 

capítulo. Também ganhou espaço a discussão para a abolição da escravatura, que por 

pressão interna e externa, em especial da Inglaterra, foi formalizada em maio de 1888. 

A partir de então, o processo de inserção dos libertos no mercado de trabalho se 

intensificou. Nesse contexto, há que se considerar a manifestação coletiva denominada 

“Geração de 1870” (Alonso, 2002), que teceu uma série de críticas ao governo 

monárquico e que contribuiu para o enfraquecimento desse regime.  

Para as elites proprietárias brasileiras, os operários nacionais tinham pouca 

capacidade produtiva e intelectual. Para eles, tal fato era um obstáculo ao 

                                                 
132

 O autor apresenta que para a Exposição Universal de Paris, de 1889, foram produzidas duas obras, 

sendo a primeira de Pires de Almeida “Instrução Pública no Brasil (1500-1889): História e Legislação” e 

a segunda, “O Brasil” de Santa Anna Nery; ambas escritas em francês. 
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desenvolvimento industrial desejado pelo País. Nesse sentido, atrair os imigrantes foi a 

forma encontrada para reorganizar o operariado nacional. Os imigrantes eram vistos 

como empregados experientes e que já dominavam as técnicas e rotinas do mundo do 

trabalho. (Kowarick, 1991). 

Apesar de haver um forte e favorável discurso à imigração, ganhava espaço 

também a defesa de que seria necessário preparar o operário nacional para o mundo do 

trabalho que se desenvolvia no País. E este preparo seria possível a partir da educação. 

Dessa forma, foram criadas escolas para o ensino técnico. Na verdade, naquele 

momento, essas instituições para educação profissional tinham um caráter mais teórico 

do que prático, o que afastava o objetivo de sua criação: preparar para o trabalho e lidar 

com técnicas, máquinas e rotinas. (Chamon & Goodwin, 2012). 

Nesse contexto, ganhou força um movimento denominado “Movimento 

Intelectual da Geração de 1870” (Alonso, 2002) que propôs reformas para o País, 

baseando-se em teorias estrangeiras, e também quis atacar o status quo imperial: a 

escravidão, a monarquia e o padroado. Dentre essas propostas, havia também a 

discussão sobre a educação e a educação profissional.  

Em sintonia com o seu posicionamento político – conservador – ele entrou no 

efervescente ao destacar as iniciativas do Império para a educação e educação 

profissional e mostrar, sob sua ótica, a evolução da instrução pública brasileira. Sobre a 

educação, foi possível detectar duas obras do autor, uma intitulada “Officina na Escola” 

(1886) e a outra “Instrução Pública no Brasil (1500-1889): História e Legislação” 

(1889). 

Em “Officina na Escola”, Pires de Almeida destacou o fato de o Imperador 

manter, às suas expensas, duas escolas profissionais: a Escola da Quinta da Boa Vista e 

a do Curato de Santa Cruz, considerando-as “escolas-modelos” (Almeida, 1885, p. 16) 

para o País.  

Pires de Almeida permaneceu no movimento que buscava sustentar a 

Monarquia, mostrando a preocupação do regime imperial com a educação e a educação 

profissional. Nesse bojo, o intelectual, escreveu e publicou uma obra que é reconhecida 

por ser a primeira a tratar sobre a história da educação brasileira: “Instrução Pública no 

Brasil (1500-1889): História e Legislação”, de 1889.  Nessa obra, o autor destacou a 

instrução primária, secundária, a educação superior pública, bem como o ensino 
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profissional que é o objeto desse estudo. O autor utilizou dados estatísticos e fez 

comparações entre países, sobretudo as repúblicas. Também discutiu conceitos como 

gratuidade, obrigatoriedade, instrução, moralidade e enalteceu, no seu entendimento, 

indivíduos que se preocuparam em promover a instrução do País.  

Nesse sentido, para construir esse enredo histórico sobre a educação profissional, 

além do acesso a dados estatísticos, obtidos, certamente no IHGB, devido a sua 

vinculação a este Instituto, Pires de Almeida também recorreu a autores nacionais e 

internacionais para inspirar suas ideias sobre este tipo de ensino. Os saberes disponíveis 

contribuíram para que o autor fundamentasse suas teorias e produzisse essa obra que é a 

considerada a primeira a tratar sobre a história da instrução pública do País. 

Pires de Almeida escreveu essa obra, motivado a participar do Pavilhão 

Pedagógico que ocorreu na Exposição Universal de Paris em 1889. Foi possível 

identificar também que o autor tinha como intenções dessa escrita, realçar os feitos 

monárquicos para a educação no País e atrair imigrantes. 

A obra foi organizada da seguinte forma: 

DISTRIBUIÇÃO 

 

PÁGINAS 

Apresentação do tradutor Antônio Chizzotti 05-06 

Comentário sobre a edição crítica 07 

Sumário 09 

Índice de documentos 11-12 

Índice de quadros 13-14 

À sua Alteza Real (dedicatória do autor ao 

Conde D’Eu 
15-16 

Prefácio ao autor 17-23 

Introdução (a instrução na colônia) 25-52 

A Instrução Pública no Brasil depois da 

Independência 

1° Época: Da Independência 

ao Ato Adicional 
53-64 

 

2° Época: Do Ato Adicional 

aos dias de hoje 

1° período: 1834-1856 

2° período: 1857-1889 

 

64-98 

98-307 

Anexo: Documentos referidos na Introdução  309-334 

 

Fonte: Instrução Pública no Brasil (1500-1889): História e Legislação (2000) 
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De acordo com Chamon & Goodwin (2012), no momento em que Pires de 

Almeida escreveu sobre a instrução, havia a defesa de que a educação profissional 

“deveria ter um caráter moralizador e civilizatório”. Era também necessário entender 

que essa educação “deveria preparar uma mão-de-obra mais qualificada para o 

progresso, apta a utilizar técnicas mais modernas e eficientes” (Chamon & Goodwin, 

2012, p. 326).  

Ao tratar sobre a educação profissional, Pires de Almeida se apropriou dos 

argumentos trazidos por autores como Liberato Barroso (1867), sendo que este último 

autor se referenciou nos escritos do francês André Guettier (1865) para escrever a sua 

obra sobre a instrução pública do País. De certa maneira, é possível entender o que Pires 

de Almeida defendia, a quem ele recorria para formular as suas ideias a respeito da 

educação profissional e apresentá-las na obra “Instrução Pública no Brasil (1500-1889): 

História e Legislação”.  

Nas 334 páginas da obra, Pires de Almeida escreveu sobre o período de 1500 a 

1889, mas concentrou sua tratativa historiográfica a partir da segunda metade do século 

XIX. Como vimos, o autor tratou sobre a educação nacional desde a atuação dos 

jesuítas, apresentando as contribuições do Império no desenvolvimento cultural e 

educacional do País e por fim, destaca as ações de homens e de políticos do Império que 

em fins do século XIX, que sob a sua ótica, se esforçaram em prol da instrução pública.  

No conjunto de argumentos de Pires de Almeida, além de tratar sobre a instrução 

primária e superior, na obra estudada, o autor se ocupou também em defender a 

necessidade de um ensino profissional oferecido principalmente a partir da iniciativa 

privada, mas com subvenção do poder público. Esse tipo de instrução deveria ser 

teórico e prático, destinando-se aos operários das fábricas e às crianças: órfãos e filhos 

dos trabalhadores, para que aprendessem os bons costumes e tivessem a independência 

financeira, tornando-se cidadãos qualificados e úteis a si e a pátria.  

A tratativa sobre a educação profissional concentrou-se entre as páginas 192 a 

209, o que representa cerca de 5% do total da obra. Apesar do crescente discurso 

favorável ao ensino profissional no País, visto a partir da segunda metade do século 

XIX, ainda havia pouco a ser dito.  

Foi possível identificar algumas abordagens posteriores na obra, mas estas são 

tratadas de maneira espaçada.  Há que se dizer também que nesse conjunto de ideias, 
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destacando as iniciativas, Pires de Almeida optou por dizer de algumas experiências 

nacionais, principalmente na cidade do Rio de Janeiro
133

. Nesse momento, o Rio de 

Janeiro era considerado uma cidade modelar, sendo que tudo o que acontecia na capital 

da Corte, acontecia no Brasil, era a parte que tomava lugar do topo. Dessa forma, Nunes 

(1995) corrobora com esse pensamento e aponta que ao escolher o Rio de Janeiro o 

autor “promove a generalização de propostas originárias da análise que faz das relações 

sociais no espaço urbano carioca para o país” (Idem, 1995, p. 52)  

Retomando o argumento de que essas ideias de Liberato Barroso e André 

Guettier são correntes e Pires e Almeida escolheu copiar principalmente sobre a 

importância da educação profissional, o caráter humanitário desse tipo de ensino e da 

oferta de um currículo que oferecesse também a saberes práticos. Ele não se apropriou 

das críticas que foram escritas, em especial àquelas que colocavam em xeque as ações 

do governo imperial para o desenvolvimento do ensino de ofícios. Dessa maneira, a sua 

intenção era de sustentar a Monarquia, defendendo que apesar das iniciativas ainda 

serem embrionárias, o governo se esforçava para contribuir com os avanços da 

educação profissional, a partir da subvenção pública. Tal defesa poderia ser vista nos 

exemplos de sucesso como o Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro e as escolas do 

Imperador, que eram mantidas por ele.  

Dentre os trechos de Liberato Barroso reproduzidos por Pires de Almeida, o 

nosso autor também defendia o caráter moralizador e de independência financeira que o 

ensino profissional proporcionava, sendo assim, considerada útil a si e a pátria. É 

possível dizer que essa dita necessidade púbica não estava apenas direcionada ao povo, 

mas na verdade, ao governo imperial. A educação profissional procuraria orientar o 

pensamento do povo para o trabalho, deixando que as questões de governo fiquem a 

cargo dos homens públicos. Enquanto o povo aceitava essas condições, contribuía com 

o desenvolvimento e riqueza do País. Já ao governo imperial, empenhava em se manter 

no poder.  

O ensino profissional além de sua influencia imensa sobre a 

moralisação e emancipação das massas, deve ser uma necessidade 

publica. Não somente elle fecha a porta das revoluções, dirigindo as 
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 Apesar de trazer o Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro de 1856, é possível dizer que outros 

espaços para a educação profissional já haviam sido criados: Pará (1840), Maranhão (1842), São Paulo 

(1844), Piauí (1849), Alagoas (1854), Ceará (1856), Sergipe (1856), Amazonas (1858), Rio Grande do 

Norte (1859) e Paraíba (1865).  
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idéas do povo para as fontes do trabalho agrícola, industrial ou 

comercial, que é a sua condição; mas pelos conhecimentos especiaes, 

que derrama, tende á augmentar a riqueza do paiz, desenvolvendo a 

producção, e melhorando-a debaixo da dupla relação da qualidade e 

do preço. (BARROSO, 1867, p. 129) 

 

Almeida reproduz esse mesmo trecho ao dizer que:  

Pela sua imensa influência sobre a moralização e emancipação das 

massas, o ensino profissional é uma necessidade pública. Fecha as 

portas às ideias de revolução e de mudança de governo, dirige as 

ideias do povo para as fontes do trabalho agrícola, industrial e 

comercial, que melhor bem-estar podem propiciar e, pelos 

conhecimentos especiais que difunde, este ensino tende a aumentar a 

riqueza do país, desenvolvimento a produção e melhorando tanto a 

qualidade quanto o preço.
134

(ALMEIDA, 2000, p. 195) 

 

Nessa apropriação que Pires de Almeida faz de Liberato Barroso, no 

desenvolvimento dos seus argumentos ele reforçou as duas principais defesas daquele 

momento em torno da educação profissional, que é o de garantir a ordem pública; uma 

sociedade civilizada em que se fecha as portas da prisão e diminui os índices de 

criminalidade via educação para o trabalho. E de outro lado, propicia o desenvolvimento 

econômico do País, o aumento da riqueza, sendo útil a si e a pátria. 

Considerações finais 

A escrita de Pires de Almeida se dava na condição de um médico formado na 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, político conservador, defensor da Monarquia, 

pertencente ao IHGB e que queria dar visibilidade aos progressos educacionais que o 

Império garantiu ao Brasil, sob sua ótica.  

É importante dizer que ser membro do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro 

e da França e participante do projeto civilizatório da Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro, foram importantes para Pires de Almeida. Essa rede de pertencimento teve 

implicações tanto na sua trajetória profissional quanto na sua condição como um 

representante da Monarquia que se propôs a escrever sobre a instrução pública e a 
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 Na versão original: “Par son immense influence sur la moralisation et l’émancipation des masses, 

l’enseignement professionnel et une necessite publique. Il ferme la porte aux idées de révolution et de 

changement de gouvernement, il dirige les idées du peuple vers les sources du travail agricola, industriel 

ou commercial, qui peut le mieux lui procurer le bien-être, et, par les connassances spéciales qu’il répand, 

cet enseignement tend à augmenter la richesse du pays, en développant la production et en l’améliorant au 

double point de vue de lá qualité et du prix.” (Almeida, 1889, p. 685) 



X COPEHE 
Minas no Passado e no Presente: Percursos da História da Educação  

 

400 

 

educação profissional. Não foi possível identificar se suas produções foram somente de 

sua iniciativa ou encomendadas pelo governo imperial.  

Neste artigo, pudemos compreender que Pires de Almeida não só dialogou com 

seu contexto, mas como a sua própria trajetória – conservador, médico, historiador, 

arquivista, jornalista, teatrólogo e membro de importantes associações – e de que forma 

isso impactou em sua escrita e mais precisamente, na abordagem sobre a educação 

profissional. Assim, na sua trajetória, ele exerceu o papel de sustentador da Monarquia e 

contribuiu para a construção da identidade nacional, sendo este o objetivo do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro. 
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OS OFÍCIOS MANUAIS E A EDUCAÇÃO FEMININA NAS MINAS 

COLONIAL: PERCEPÇÕES PELOS INVENTÁRIOS DA VILA REAL DE 

SABARÁ (1750 – 1800) 

 

Nelian Karolina Belico Marques Scarano – UFMG  

 

Resumo: Conceber como se dava a aprendizagem profissional no período colonial tem 

se mostrado um desafio para a historiografia, uma vez que ainda não foi encontrada uma 

documentação que se remetesse a tal processo. O uso em larga escala de mão-de-obra 

escrava e a não existência de instituições que promovessem esse ensino de maneira 

sistematizada contribui para a dificuldade de encontrar registros dessas práticas na 

América Portuguesa. Contudo, a historiografia da educação que se dedica ao contexto 

colonial vem promovendo esforços para resgatar processos e práticas que possam 

esboçar o ensino e a aprendizagem de ofícios manuais através de documentos cartoriais. 

Por meio de inventários tem sido possível perceber o encaminhamento de jovens órfãos 

para a aprendizagem de ofícios manuais com o intuito de que esses tenham uma 

ocupação lícita. Contudo, quando analisamos essas práticas destinadas para o público 

feminino percebemos que o ensino de ofícios manuais possui uma dupla função, de uma 

ocupação para viver em honestidade e outra para preparação para o casamento. Para 

além disso, também é possível verificar nos inventários de mulheres, em meio aos bens 

relacionados se há objetos como: teares, tesouras, dedais, agulhas, alfinetes, bilros ou 

almofadas, demonstrando o conhecimento para executar trabalhos de agulhas, ou seja, 

costura, tecelagem e bordado. Neste sentido, é possível apreender que o ensino de 

ofícios manuais para meninas e mulheres está ligado a formação para habilidades que 

deveriam ser próprias do gênero feminino. Tal percepção é também compreendida 

quando consultamos obras de caráter pedagógico produzidas neste contexto em Portugal 

como o “Verdadeiro Método de Estudar” de Luís António Verney e “Cartas sobre a 

educação da mocidade” de António Nunes Ribeiro Sanches que fazem menção sobre a 
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educação feminina e marcam a importância do ensino dessas artes manuais. Portanto, a 

partir do exposto, a presente comunicação tem como objetivo apresentar, a partir de 

inventários da vila de Sabará da segunda metade do século XVIII, como o ensino de 

ofícios manuais e a educação feminina estão intimamente ligados ao ideal de ser mulher 

da época, esse que poderia atravessar diferentes condições socioeconômicas.  

Palavras chave: Educação feminina; ofícios manuais; trabalhos de agulhas. 

 

 O presente texto é resultado da apresentação de uma comunicação no X 

Congresso de pesquisa e ensino de história da educação em Minas Gerais (COPEHE) no 

eixo temático “Educação Profissional”. À primeira vista pode parecer não fazer sentido 

remeter a um ensino profissional feminino em um contexto onde há uma falsa 

concepção de que somente as mulheres escravizadas estavam ligadas ao mundo do 

trabalho. Neste caso, grande parte dessas mulheres trabalhavam desde a mais tenra 

idade e aprendiam as atividades observando suas mães e outras pessoas trabalhando. 

Esta realidade não está longe das demais mulheres pobres que trabalhavam para garantir 

o próprio sustento e de suas famílias quando necessário. Neste sentido, a historiografia 

da educação que se dedica ao período colonial tem buscado trazer à luz práticas 

educativas que estavam inseridas na vida cotidiana, uma vez que a presença de 

instituições educativas era reduzida no período. Embora, a abordagem sobre educação 

profissional no século XVIII seja dissemelhante do que percebemos nos períodos 

sucessores, a intensão de preparar as pessoas para uma formação profissional já se fazia 

presente. Portanto, o objetivo desta publicação é apresentar como se deu a educação 

profissional no contexto colonial com foco no público feminino, mais especificamente 

no caso de mulheres livres.   

 Contudo, antes de entramos na temática da educação profissional, faz-se 

necessário compreender um conceito de trabalho para a sociedade no Brasil colonial, 

uma vez que:  

Numa sociedade escravocrata, pensar unicamente no trabalho 

assalariado, quer para homem quer para mulheres seria uma atitude de 

anacronismo e, portanto, teremos de criar um conceito que seja 

operacional nesse tipo de sociedade e que, além disso, englobe as 

modalidades de trabalho existentes (SLIVA, 2002, p. 167).  

 

   Ou seja, como estamos referindo a uma sociedade onde nem todo trabalho 

realizado resultava em algum pagamento é importante pensar em uma concepção de 
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trabalho que abarque a atividade compulsória. Maria Beatriz Nizza Silva chama a 

atenção para essa questão não somente por conta o trabalho escravo, mas também 

porque muitas mulheres desenvolviam tarefas domésticas que eram não remuneradas, 

mas que para sua concepção isso também se configuraria em trabalho, pois: 

[...] a própria organização doméstica, como o comprar e decidir as 

tarefas a serem executadas, quando não era exercida por uma escrava, 

deve ser encarada como trabalho e não apenas como simples 

obrigação de esposa, como os moralistas da época procuravam fazer 

acreditar (2002, p. 168).  

  

Contudo, Silva acha mais profícuo para a construção do conceito de trabalho 

pensá-lo a partir da perspectiva da autonomia econômica, pois  “[...] fazer renda é 

trabalho se o produto final for vendido pela rendeira para garantir, total ou parcialmente, 

a sua subsistência; mas deverá ser considerado lazer se a execução da renda se 

apresentar como mero passatempo de donas e moças” (SILA, 2002, p. 168). Logo, a 

ideia de trabalho está mais ligada a uma relação de subsistência do que propriamente a 

atividade desenvolvida. A importância desta definição se justifica pelo fato de a 

sobrevivência ser o fator mais relevante, pois se as mulheres desempenharem tarefas de 

natureza bem diversificada e ficar preso a delimitação pela função perderíamos a 

dimensão da complexidade desta sociedade. 

  Luciano Figueiredo em sua obra O avesso da memória: cotidiano e trabalho da 

mulher em Minas Gerais no século XVIII apresenta uma série de ocupações 

desempenhadas por mulheres na capitania de Minas, dentre essas podemos destacar: a 

prostituta, que apesar de ilícita era a opção de muitas mulheres pobres; a comerciante, 

podendo ser essa nas vendas ou como ambulante; costureira; doceira; fiadeira; rendeira; 

parteira; trabalho nas lavouras; administradoras e proprietárias de terras; lavagem de 

ouro; separação e transporte de minério; além de atividades de setores compartilhados 

com homens, tais como a panificação, a tecelagem e alfaiataria. Maria Beatriz Silva 

lembra também das amas de leite contratas por amamentar crianças expostas; 

engomadeiras; cozinheiras e lavadeiras e dentre outras tantas ocupações. 

 Importante destacar que embora o ideal moralista lusitano de que as mulheres 

não deveriam circular em espaços públicos para resguardarem a sua honra ter sido 

também disseminado na América Portuguesa, podemos perceber que 
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[...] as brancas de qualidade, as donas, se ocupavam, no interior das 

suas casas, de gestão do património familiar, da venda ou do 

arrendamento de propriedades, da recuperação de escravos fugidos ou 

da venda de outros, as brancas plebeias dividiam as ruas com as 

mulheres de cor, fosse nas cidades e vilas, fosse nas povoações 

menores. Deste modo, há que abandonar o estereótipo da branca 

apenas em casa, e das negras e pardas circulando à vontade por onde 

queriam, pois as brancas plebeias exerciam também profissões que as 

afastavam do recolhimento doméstico (SILVA, 2002, p. 189). 

 

 Tal constatação é relevante, pois a seguir vamos analisar um modelo de 

educação feminina elaborado por um intelectual português, a partir de influência de 

autores franceses, que serviu de proposta pedagógica para instituições educativas 

femininas como os recolhimentos na América Portuguesa e também influenciou como 

parâmetro de educação de meninas e moças no ambiente doméstico, sendo que nesta 

concepção de educação, o pensador traz o trabalho com as mãos como saída para a 

ociosidade feminina para mulheres ricas e como forma de sustento para as mulheres 

pobres sendo que essa ocupação era desenvolvida no interior das casas ou das igrejas, 

endossando assim a ideia das mulheres viveram em ambiente recluso. 

A educação feminina e o trabalho com as mãos 

Assim como em Portugal, o Brasil teve um processo de escolarização do público 

feminino tardiamente. No caso português o primeiro colégio que se instalou foi em 1782 

e estava ligado a ordem da Visitação (LOPES, 1989, p. 97), já no Brasil, somente 

teríamos escolas destinadas a meninas no século XIX, a partir da lei de 1824. Contudo, 

é importante salientar que a não existência de escolas não implica na ausência de 

educação, pois como foi dito anteriormente existiam práticas de natureza educativa 

destinada ao público feminino que tinha como finalidade educar e preparar para vida. 

Podemos perceber isso na seguinte afirmação de Leila Algranti: 

[...] a instrução feminina não era um idéia generalizada na Colônia, as 

opções de educação feminina à disposição das famílias mais 

diferenciadas eram semelhantes às existentes na Metrópole, sempre, 

claro, de forma mais restrita. As meninas podiam aprender as 

primeiras letras em casa, na forma de instrução doméstica junto com 

seus irmãos, e serem introduzidas no ensino da religião para poderem 

a acompanhar os sermões e o culto católico. Uma outra opção era o 

ensino institucional nos conventos e recolhimentos que acolhiam 

meninas, muitas vezes bem pequenas, com o objetivo de dar-lhes 

instrução religiosa já direcionada para uma vocação futura. Mas não 



X COPEHE 
Minas no Passado e no Presente: Percursos da História da Educação  

 

405 

 

recusava aquelas que desejavam apenas se educar, para quem a 

clausura era um estágio passageiro (1993, p. 247- 248). 

 

O fato da ideia de a instrução feminina não ser generalizada, como aponta 

Algranti, nos remete a uma questão que no mundo luso americano não acreditavam na 

necessidade da educação feminina. Em Portugal era disseminado tanto entre homens e 

mulheres que não era necessário que mulheres estudassem e isto pode ser o fator que 

levou ao surgimento tardio de escolas tanto aqui como no Reino português. 

Do movimento da Luzes Portuguesas é que vieram os intelectuais que foram a 

referência para o Estado português criar as aulas régias, que foi o primeiro sistema de 

aula públicas que aconteceu tanto em Portugal como na América Portuguesa. Dois 

pensadores ligados a esse movimento trouxeram o tema da educação feminina para o 

debate sobre educação portuguesa, essas são Luís António Verney (1718-1792) e 

António Nunes Ribeiros Sanches (1699-1783). Ambos em suas obras, Verdadeiro 

Método de Estudar (1746) de Verney e Cartas sobre a educação da mocidade (1760) de 

Ribeiro Sanches, construíram propostas para educação das meninas e moças pautadas 

no ideal da educação vigente na Europa pautado no movimento iluminista que era 

prepará-las para serem mães e esposas. Contudo, é importante salientarmos que para 

esta publicação vamos nos ater somente a obra Verdadeiro método de estudar de Luís 

António Verney, pois Ribeiro Sanches apesar de também incluir o trabalho com as mãos 

em sua proposta pedagógica, se dedica apenas a educação das meninas nobres e como o 

objetivo de nosso texto é abordar a mulher trabalhadora, a publicação de Verney é mais 

adequada já que ele, ainda que rapidamente, faz menção as mulheres pobres em seu 

texto. 

 No apêndice intitulado Estudo sobre as mulheres, em sua obra, Verney inicia 

sua abordagem marcando o seu posicionamento contrário aos portugueses mais 

tradicionais que acreditavam que as mulheres não precisavam ou não poderiam estudar 

porque eram consideradas inaptas para a educação, como podemos perceber na seguinte 

afirmação: 

Parecerá paradoxo, a estes Catões Portugueses, ouvir dizer, que as 

Mulheres devem estudar: contudo se examinarem o caso, conhecerão, 

que não é nenhuma parvoíce, ou coisa nova; mas bem usual, e 

racionável. Pelo que há capacidade, é loucura persuadir-se, que as 

mulheres tenham menos, que os homens. Elas não são de outra espécie 

no que toca a alma: e a diferença do sexo não tem parentesco, como a 
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diferença do entendimento. A experiência podia, e devia desenganar 

estes homens. Nós ouvimos todos os dias mulheres, que discorrem tão 

bem, como os homens: e achamos nas histórias mulheres, que 

souberam as ciências muito melhor, que alguns grandes leitores, que 

nós ambos conhecemos. Se o acharem-se muitas, que discorrem mal, 

fosse argumento bastante para dizer, que não são capazes; com mais 

razão o podíamos dizer, de muitos homens. Compare V. P. uma Freira 

moça da Corte, como um Galego de meses; e verá quem leva 

vantagem. De que nasce esta diferença? da aplicação e exercício, que 

um tem, e outro não tem. Se das mulheres se aplicassem aos estudos 

tantas, quantos entre os homens, então veríamos quem reinava (1746, 

p. 291). 

 

 A seguir, Verney justifica a necessidade da educação feminina pautada na 

concepção de que as mulheres deveriam ser preparadas para desenvolverem bem as 

funções sociais de mães e esposas.  

Quanto à necessidade, eu acho-a grande, que as mulheres estudem. 

Elas, principalmente as mães de família, são as nossas mestras, nos 

primeiros anos da nossa vida: elas nos ensinam a língua, elas nos dão, 

as primeiras ideias das coisas. E que coisa boa nos hão de ensinar, se 

elas não sabem o que dizem? Certamente, que os prejuízos que nos 

metem na cabeça, na nossa primeira meninice, são sumamente 

prejudiciais, em todos os estados da vida: e quer-se um grande estudo 

e reflexão, para se despir deles (VERNEY, 1746, p. 291). 

 

 Ainda neste sentido, Verney continua: “Além disso, elas governam a casa: e a 

direção do econômico, fica na esfera da sua jurisdição. E que coisa boa pode fazer uma 

mulher, que não tem alguma ideia da economia?” (1746, p. 291-292). É neste ponto que 

Verney inclui a ensino de economia na proposta pedagógica que ele divide em dois 

pontos: administração do lar e trabalho com as mãos.  

 Sobre administração do lar Verney indica: 

[...] saber o preço de todas as coisas, necessárias para uma casa, e a 

melhor qualidade delas: como também, em que tempo se devem fazer, 

as provisões de casa: o que importa muito, para poder poupar. 

Também, como se deve preparar um jantar, e com a menor despesa, 

em cada tempo do ano: e outras coisas destas (1746, p. 295). 

 

 Quanto ao trabalho com as mãos o pensador afirma: 

Este emprego é mui necessário, para tirar o ócio; e também para saber 

administrar bem a casa: e para os pobres, é sumamente necessário, 

aprender a coser bem, fazer bem meias, remendar, e outras coisas de 

casa. Acham-se mulheres plebeias, e eu vi algumas, que o não sabem 

fazer: o que causa sumo prejuízo, em uma família. Mas quando a 
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Senhora fosse tão rica, que não necessitasse disso, sempre o devia 

aprender, para conhecer bem, as coisas de que necessita &c. e podia 

empregar o dito trabalho, em esmolas de pobres, de igrejas &c. 

Também nisto à muita preocupação, neste Reino. As Senhoras ou 

desprezam o trabalho, ou só fazem coisas, que era melhor que as não 

fizessem, porque são vaidades ridículas (VERNEY, 1746, p. 296). 

 

 Sobre a última colocação de Verney, é importante não tomamos a informação de 

maneira generalizada, pois assim como no Brasil, em Portugal também havia mulheres 

que trabalhavam para promover o próprio sustento. Sobre a última colocação de Verney, 

é importante não tomarmos a informação de maneira generalizada, pois assim como no 

Brasil, em Portugal também havia mulheres que trabalhavam para promover o próprio 

sustento. Contudo, o intelectual pode estar se remetendo a uma questão que é abordada 

anteriormente, junto como a defesa do ensino de economia voltada para a administração 

do lar, no qual ele afirma o seguinte:  

[...] deve uma donzela aprender a ter, o seu livro de contas: em que 

assenta a receita, e despesa: porque sem isto não há casa regulada. 

Deve também ter alguma ideia, do modo de conservar, e aumentar as 

rendas, das suas fazendas. Sucede todos os dias, que as Senhoras 

fiquem viúvas, e tutoras de seus filhos; ou senhoras absolutas de 

muitas fazendas: e neste caso, se não tem alguma ideia, e 

conhecimento destas coisas; não podem deixar de arruinar os seus 

bens, ainda que lhes pareça, que tem feitores de consciência. Esta é 

uma erudição que uma mulher de juízo, pode facilmente ir 

suministrando, às suas filhas, e filhos; porque em todo o tempo serve 

(VERNEY, 1746, p. 295 -296). 

 

 Nas sociedades luso americana as mulheres são juridicamente dependentes de 

uma figura masculino. Podemos perceber isso, por exemplo, quando o Código Filipino 

declarava como sendo órfão aquele filho ou filha que o pai falecesse. Neste caso, o juiz 

de órfão nomeava um tutor para assistir aos órfãos, perante essa situação algumas 

mulheres tornavam tutoras de seus filhos, mas isso não era uma regra, pois o governo 

português teria que autorizar a mãe neste caso. Contudo, quando ocorria o falecimento 

da mãe não havia a questão da tutoria e “[...] o pai ficava como o natural administrador 

dos quinhões maternos dos filhos” (SILVA, 2017, p. 69). No entanto, o fato muitas 

mulheres ao ficarem viúvas e não serem capazes de administrar os bens herdados é um 

problema social como demostra Verney e a saída que ele oferece é a preparação para as 

mulheres através da educação.  
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 Na proposta pedagógica elaborada por Verney, além desses pontos tratados 

anteriormente, também fazem parte do programa: ensinar o público feminino a ler, 

escrever, matemática, história, catecismo, espanhol, latim, música e dança. Obviamente 

que um programa como esse não era acessível para todas as mulheres, mas de maneira 

geral podemos perceber que a educação feminina se configurava em algum 

conhecimento em leitura, escrita e das quatro operações fundamentais, catecismo e 

ensino de algum trabalho de agulha (costura, bordado, renda ou tecelagem), em muitos 

casos, principalmente entre as mulheres mais pobres, a educação se restringia somente 

ao ensino de um ofício manual. 

Inventários como fonte de pesquisa  

Inventários são documentos onde são descritos todos os bens, moveis e imóveis, 

de um indivíduo por ocasião de seu falecimento. Além da possibilidade de conhecer os 

bens do falecido, os inventários podem mostrar elementos da vida do sujeito, como a 

grupo social que ele pertencia, se tinha dívidas, se tinha filhos e o processo como se deu 

a partilha dos bens entre os herdeiros. Em pesquisa em História da Educação no período 

colonial, pesquisadores vem utilizando-se de inventários na busca de perceber 

elementos tais como: a presença de determinados título de livros, ou a quantidade de 

livros que uma pessoa possuía na relação dos bens, analisar aspectos da grafia para 

avaliar se o indivíduo era escrevente ou não, se sabia escrever ou ler, ou ainda, se sabia 

somente assinar o nome, ademais, há também a possibilidade de perceber trajetórias 

educacionais tanto do falecido como de seus herdeiros.   

 Como já foi dito anteriormente, o estado de orfandade somente se configurava 

no caso do falecimento paterno. Nesta situação o juiz de órfão nomeava um tutor para 

cuidar dos filhos menores de vinte e cinco anos do falecido e o processo de tutoria era 

relato nos inventários. Portanto, gastos e medidas voltadas para a educação dos órfãos 

são registrados nesses documentos. Neste sentido, neste trabalho vamos analisar três 

casos que transcorreram ao longo da segunda metade do século XVIII na Vila Real de 

Sabará. Esses inventários estão disponíveis no arquivo histórico Casa Borba Gato 

(CBG) que fica sob administração do Museu do Ouro (MO) na cidade Sabará, estado de 

Minas Gerais. 

 O objetivo ao utilizar os inventários é demostrar como o ensino de ofícios para 

meninas apresentava-se como uma opção de educação para órfãs com duas finalidades, 
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prepará-las para o casamento, pois toda esposa devia saber a arte de agulha ou caso 

precise trabalhar, o ofício com as mãos era considerado uma ocupação honesta, neste 

sentido, o ensino era indicado às órfãs. Portanto, era comum a contratação de mestras 

para o ensino de costura, como podemos verificar no seguinte relato: 

Diz Luiza Maria da Conceição viúva que ficou do defunto Ignacio 

Pereira da Silva por falecimento do dito seu marido lhe ficaram três 

filhos menores de quem é tutor Antônio de Morais, os quais tem ela a 

suplicante em sua companhia, tratando e educando como seus filhos e 

por que duas filhas as tem a suplicante na mestra a aprenderem 

costura por cujo ensino [ilegível] sustento e vestir carece a suplicante 

do rendimento de suas legítimas e por que estas as têm a suplicante em 

seu poder quer importar 748.578 reis a que tem dado fiança neste juízo 

cujo rendimento quer a suplicante se lhe confie à sua mão para 

sustento, vestuário e ensino dos ditos órfãos
135

 [grifo nosso]. 

 

 Nesta prestação de contas de Luzia Maria da Conceição solicita uma 

importância para promover o sustento de seus três filhos, ela informa que suas filhas 

estão aprendendo a costurar com mestra, sendo que parte da importância solicitada é 

voltada para o pagamento desta mestra, indicando não somente a prática educativa, mas 

a existência de atuação de mulheres como mestra de costura. 

 Na prestação de contas do inventário de Luzia Rodrigues da Cruz, que faleceu 

deixando três filhas menores: Maria com quatorze anos, Eufrásia com treze anos e 

Josefa com onze anos, temos a indicação da atuação de uma mestra e até a informação 

dos valores pagos a ela e a relação do que estava sendo ensinando.  

[...] Órfã Maria: Despesa com mestras para ensinar a coser, tecer, 

rendas, crivos, bordar e fazer meias (20 mil réis). Despensa com 

tesoura, dedais, agulhas, alfinetes, bilros e almofadas (7 mil réis). 

[...] Órfã Eufrásia: Despesas com mestras para aprender a coser, tecer, 

bordar, crivar, rendar e fazer meias (20 mil réis). Despesa com 

tesoura, dedais, agulhas, alfinetes, bilros, almofadas (7 mil réis). 

[...] Órfãs Josefa: despesa com mestras para ensinarem a coser, tecer, 

rendar, crivar, bordar e fazer meias (20 mil réis). Despesa com dedais, 

agulhas, tesoura, alfinetes e almofadas (7 mil réis)
136

. 

 

 Além disso, é interessante perceber como o documento nos oferece uma 

percepção da materialidade do ofício através dos objetos que meninas precisam adquirir 

                                                 
135

 MO / CBG. CSO – I (11) 20, 1748. Ignácio Pereira da Silva. 
136

 MO / CBG. CSO – I (49) 372, 1779 Inventário de Luiza Rodrigues da Cruz. Fls. 78-89. 
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para aprenderem as diversas atividades ligadas ao trabalho de agulha. Importante 

destacar que as meninas são assistidas pelo avô Manoel Alfonso Gonçalves, que 

também é seu tutor, pois elas não contam mais nem com pai e nem a mãe, portanto, 

deixar educar essas meninas para o trabalho se mostra para que elas consigam 

sobreviver caso o avô também venha a falecer. 

  Mas a aprendizagem também poderia se dar de outra maneira que não 

contratando uma mestra, quando mães, irmãs ou avós soubessem o ofício e os ensinava 

para as meninas menores, como podemos perceber no caso seguinte: 

O requerimento da folha 14 é impertinente e indigno de atenção, por 

ser notório que todos os órfãos deste inventário são maiores e todos 

trabalham, a exceção da menor chamada Joana. Luciana sabe-se que 

é boa costureira e fia algodão muito bem e deste trabalho pode 

sustentar-se e vestir. José Felipe é oficial de Justiça. Jacinto Antônio 

é oficial de sapateiro e tem tenda sua. Rosa e Felisberta são moças 

ágeis em costurar e fiar, logo então, como que viúva quer que se lhe 

arbitre o sustento. Esta pretensão se opõe ao zelo que deve ter uma 

mãe cuidadosa de seus filhos, por que se ela não as deixa na 

ociosidade, como eu creio / falo nas fêmeas / alguém duvidará de 

que elas ganham e adquirem muito bem até para sustentar a sua 

mãe? Eu penso que por terem família, e se livrá-las da ociosidade não 

há de duvidar desta verdade, parece, portanto que longe de se deferir o 

requerimento que talvez nem a viúva a saberá dele, lhe devera ter 

estranhado a pretensão. E assim pelo que respeita a menor, isto que 

não pode ainda fiar suficientemente alguma coisa se lhe deve 

arbitrar para sustento, o que fará o Juiz de órfãos, como bom pai 

de família. Isso me parece justo, mas o dito (juiz) determinará que é 

melhor
137

 [grifo nosso]. 

 

 A requerente desta situação é Tereza Gomes, esposa do falecido Brás Araújo de 

Oliveira Porto e tutora de seus filhos que tem o pedido de provimento negado, pois dos 

seis filhos que ela possuia somente a menina Joana de nove anos era a única que não 

trabalhava. Na resposta ao requerimento informa que somente Joana seria menor de 

idade, quando nas outras informações contidas no inventário os filhos: José de vinte e 

três anos, Rosa de dezoito anos e Felisberta de treze anos, também são menores de idade 

para legislação da época, contudo como quase todos trabalhavam, o oficial não achava 

cabível o requerimento da viúva. 

 Contudo, o que se destaca neste caso é que todas as filhas com exceção da 

Joana, sabem costurar e fiar e se ocupam com estes trabalhos. E ao finalizar a resposta 

                                                 
137

 MO / CBG. CSO – I (73) 569, 1796. Brás Araújo de Oliveira Porto. 
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ao requerimento é indicado que Joana aprenda a fiar para garantir algum sustento. 

Provavelmente, tal indicação se deve ao fato de suas irmãs terem conhecimento do 

trabalho e, portanto, podem ensinar a menina Joana.  

Considerações finais  

 Pesquisadores em História da Educação no período colonial utilizam fontes 

históricas de naturezas diversas, pois os processos educativos estavam difusos em 

diversas ações cotidianas, não que atualmente não haja práticas educativas em nosso 

cotidiano, mas hoje em dia o ato de educar está muito atrelado a escola, sendo ela quase 

o ponto de partida das práticas, contudo quando nos remetemos a um período que a 

escola ainda não tinha o impacto social que ela passou a ter do século XIX em diante, 

conseguimos perceber o ato de educar em diferentes instâncias e atividades.

 Pesquisadores em História da Educação no período colonial utilizam fontes 

históricas de naturezas diversas, pois os processos educativos estavam difusos em 

diversas ações cotidianas, não que atualmente não haja práticas educativas em nosso 

cotidiano, mas hoje em dia o ato de educar está muito atrelado à escola, sendo ela quase 

o ponto de partida das práticas, contudo quando nos remetemos a um período que a 

escola ainda não tinha o impacto social que ela passou a ter do século XIX em diante, 

conseguimos perceber o ato de educar em diferentes instâncias e atividades. 

 Neste sentido, a gama de documentos que os historiadores da educação utilizam 

nesse contexto são de natureza diversas e entre esse encontram-se os inventários. 

Entretanto, por mais variado que seja a massa documental, alguns elementos nos 

escapam por não encontrarmos os registrados de fato. No entanto, sabemos que um 

animal passou em determinado local quando ele deixa seus rastros ainda que esse já não 

esteja mais lá, assim também fazemos quando buscamos apreender um acontecimento 

educativo no período colonial, pois, embora não tenhamos uma fonte, por exemplo, que 

nos informe como meninas ou mulheres aprendiam a costurar ou a fiar, por exemplo, 

temos registros que nos indicam a contratação de mestre para isso seja ensinado, ou a 

existência que alguém próximo como a mãe ou a irmã tenha o conhecimento de tal 

atividade para passar o conhecimento a diante. 

 Dito isso, os casos apresentados através dos trechos dos inventários nos 

oferecem indícios relevantes para historiografia da educação como a existência de 

mestres que ensinam costura e a presença de material para o exercício do trabalho de 
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agulha. Nesta perspectiva, a partir do exposto a intensão deste trabalho foi apresentar 

essas percepções e como podem ser apreendidas nos documentos e utilizadas nas 

pesquisas em História da Educação.  

Fontes:  

Fonte eletrônica: 

VERNEY, Luiz Antônio. Verdadeiro metodo de estudar: para ser util à 

Republica, e à Igreja : proporcionado ao estilo, e necesidade de Portugal. 1746, 2 vol. 

Disponível em: <http://purl.pt/118>. Acesso em: Out 2018. 

Fontes Manuscritas: 

MO / CBG. CSO – I (11) 20, 1748. Ignácio Pereira da Silva. 

MO / CBG. CSO – I (49) 372, 1779. Luzia Rodrigues da Cruz. 

MO / CBG. CSO – I (73) 569, 1796. Brás Aráujo de Oliveira Porto. 

Referências Bibliográficas 

ALGRANTI, Leila Mezan. Honradas e devotas: mulheres na colonia: condição 

feminina nos conventos e recolhimentos do sudeste do Brasil, 1750-1822. Brasília: 

EDUNB; Rio de Janeiro: José Olympio, 1993. 349p. 

FIGUEIREDO, Luciano de Almeida. O avesso da memória: cotidiano e trabalho da 

mulher em Minas Gerais no século XVIII. Rio de Janeiro: José Olympio, Brasília: 

Edunb,  

1993. 

LOPES, Maria Antónia. Mulheres, espaço e sociabilidade: a transformação dos papéis 

femininos em Portugal a luz de fontes literárias (segunda metade do século XVIII). 

Lisboa: Livros Horizonte, 1989. 229p. Disponível em: 

<https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/44074?mode=full>. Acesso em: 17 maio de 

2019. 

SILVA, Maria Beatriz Nizza. Donas e plebeias na Sociedade Colonial. Lisboa: 

Estampa, 2002. 365 p. 

SILVA, Maria Beatriz Nizza. Donas mineiras: do período colonial. São Paulo: Editora 

Unesp, 2017. 197 p.  

 

 

 

  

 

 

 



X COPEHE 
Minas no Passado e no Presente: Percursos da História da Educação  

 

413 

 

 
 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO, MOVIMENTOS 

SOCIAIS, ETNIA E GÊNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X COPEHE 
Minas no Passado e no Presente: Percursos da História da Educação  

 

414 

 

EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE NA SALA DE AULA: A EDUCAÇÃO 

DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA PERSPECTIVA DE ESTUDANTES 

DO ENSINO BÁSICO 

 

Leidiany Peric dos Santos – UFVJM 

Em 2003, o recém empossado Presidente da República, Luiz Inácio Lula da 

Silva, promulgou a lei 10.639, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (lei 

9.394/1996) e incluiu no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade do estudo 

da história da África e dos africanos e a história e cultura afro-brasileira. Em 2008, a lei 

11.645 alterou novamente a Lei de Diretrizes e Bases para incluir no currículo a 

obrigatoriedade do estudo da história e cultura dos povos indígenas. Ao passar a exigir 

no currículo oficial da rede de ensino a história e cultura afro-brasileira e indígena, essa 

legislação abriu brechas para a educação das relações étnico-raciais e outras 

diversidades nas escolas.  

A lei 10.639/2003 foi um marco na legislação educacional brasileira, criando a 

possibilidade de incluir nos currículos escolares a diversidade social e étnico-racial que 

compõe a sociedade brasileira. Resultado não só de políticas voltadas para a educação 

brasileira, a lei 10.639/2003 também foi produto da ação de grupos e movimentos 

sociais, destacadamente os negros, que há décadas estão articulados na luta por uma 

legislação educacional que inclua e valorize a história e cultura africana e afro-

brasileira: 

A contínua luta dos militantes negros ao longo do século passado, 

tanto no que diz respeito à importância da educação quanto à luta pela 

reavaliação do papel do negro na história do Brasil, tornou possível a 

construção de resultados visíveis para o conjunto da população 

brasileira nos anos recentes como, por exemplo, a criação e aprovação 

da Lei 10.639, em 9 de janeiro de 2003 (PEREIRA, 2012a, p. 43). 

 

A proposta da lei 10.639/2003 não foi criar um dispositivo legal para tornar os 

currículos oficiais da rede de ensino “afrocêntricos”, ou seja, cujos conteúdos seriam 

centrados exclusivamente em torno da História da África, dos africanos e dos afro-

brasileiros, mas sim, um currículo que fosse capaz de abarcar as diversidades que 

compõem a sociedade brasileira, formada por vários grupos étnico-raciais que 

contribuíram (e contribuem), cada um a sua maneira, para formação da sociedade 
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brasileira. Pensando por este ângulo, a referida lei é uma fresta para questionamentos 

sobre o “eurocentrismo” presente nos currículos e nos modelos pedagógicos e didáticos 

que ainda compõe a atual legislação educacional brasileira:  

Ao problematizar o forte caráter eurocêntrico tão presente na 

construção histórica dos nossos currículos e ao tornar possível a sua 

complexificação e a inserção de diferentes histórias e culturas nos 

cotidianos escolares, a implementação da Lei 10.639/03 tem potencial 

para promover a construção de uma prática docente que questione 

preconceitos e que seja pautada pelos princípios da pluralidade 

cultural e do respeito às diferenças. Mas, para tanto, se faz necessária 

a efetiva incorporação no cotidiano escolar de novos conteúdos e 

procedimentos didáticos pelas escolas e por seus professores e 

“agentes da lei”. Algo que tem se mostrado um verdadeiro desafio 

(PEREIRA, 2012a, p. 43). 

 

O currículo é um dos grandes desafios com o qual professores lidam no seu 

cotidiano profissional. Como transformar algo a priori pouco alterável em um 

mecanismo flexível e aliado a uma prática docente que privilegie a pluralidade cultural 

e o respeito às diferenças? A tarefa não é fácil, mas também não é impossível, como 

bem elucidou Renata Figueiredo Moraes: 

Para a construção de uma nova perspectiva sobre a sociedade é preciso 

que os termos raça, classe, geração e etnicidade estejam presentes no 

desenvolvimento de currículos e pedagogias, uma vez que tais 

especificidades são construções sociais e culturais e se relacionam a 

estruturas assimétricas de poder e privilégio. Sendo assim, ao colocar 

no currículo escolar a obrigatoriedade de também se estudar a história 

e a cultura afro-brasileira indígena, o aluno terá a oportunidade de ter 

uma visão mais ampla sobre história do Brasil que consiga abranger a 

participação desses sujeitos e seus grupos não apenas como figurantes 

da história, mas ressaltá-los na formação de uma sociedade 

multicultural e com especificidades construídas por meio de vários 

sujeitos sociais. Ampliar essa visão é fundamental para inserir lições 

de cidadania no ensino, além de estudar os negros e os índios no 

tempo presente, momento em que novos direitos são reivindicados por 

diversos grupos que se mostram como sujeitos políticos, autônomos e 

conscientes dos seus deveres (MORAES, 2015, p. 250). 

 

Sabe-se que apenas o currículo não é capaz de alterar pedagogias e práticas 

curriculares, mas talvez seja o primeiro passo para a efetivação de leis que visam incutir 

nos sistemas de ensino brasileiro a educação para a diversidade, como por exemplo, a 

educação para as relações étnico-raciais – tão bem materializada na lei n. 10.639/2003 e 

na lei n. 11.465/2008 – que segundo Renata Figueiredo Moraes: 
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Cinco anos após a criação da primeira lei que interferia nos currículos 

escolares, outra foi aprovada, e esta, a Lei n. 11465/2008, modificava 

a primeira, estabelecendo, além do ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira, o ensino de História e Cultura Indígena no campo das artes, 

história, letras, entre outras áreas do conhecimento (MORAES, 2015, 

p. 241). 

 

Houve um investimento do Estado – enquanto responsável pela educação 

pública – e dos movimentos sociais para a criação, promulgação e efetivação da lei n. 

10.639/2003 e da lei n. 11.465/2008, mas é possível falar em resultados sobre o papel 

dessas legislações nos espaços escolares? Desde a promulgação da lei 10.639 de 2003, 

(cujo conteúdo programático se refere ao estudo da história da África e dos africanos, da 

luta dos negros no Brasil, da cultura negra brasileira e do negro na formação da 

sociedade nacional brasileira), projetos político-pedagógicos e currículos escolares 

passaram a alterar, com maior frequência, o ensino e estudo das relações étnico-raciais 

nos espaços escolares. Mais do que priorizar o ensino da história e cultura africana e 

afro-brasileira nas escolas, os desdobramentos dessa lei, como a educação das relações 

étnico-raciais tem por alvo: 

A formação de cidadãos, mulheres e homens empenhados em 

promover condições de igualdade no exercício de direitos sociais, 

políticos, econômicos, dos direitos de ser, viver, pensar, próprios aos 

diferentes pertencimentos étnico-raciais e sociais. Em outras palavras, 

persegue o objetivo precípuo de desencadear aprendizagens e ensinos 

em que se efetive participação no espaço público. Isto é, em que se 

formem homens e mulheres comprometidos com e na discussão de 

questões de interesse geral, sendo capazes de reconhecer e valorizar 

visões de mundo, experiências históricas, contribuições dos diferentes 

povos que têm formado a nação, bem como de negociar prioridades, 

coordenando diferentes interesses, propósitos, desejos, além de propor 

políticas que contemplem efetivamente a todos (SILVA, 2007, p. 

490). 

 

Contudo, a efetivação da lei e a sua aplicação nas escolas e seus currículos se 

deu de modo paulatino, impreciso e pouco efetivo (GOMES, 2001, p. 137). A literatura 

específica sobre educação para as relações étnico-raciais tem demonstrado que uma das 

principais barreiras socioculturais enfrentadas pelos estudantes negros é a discriminação 

racial. Contabilizando vários fatores (idade, sexo, por exemplo), fica nítida a 

desvantagem dos negros em relação à população branca no acesso, mas, principalmente, 

na permanência na escola (GOMES, 2001, p. 144).  
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Não é de se estranhar que, neste quadro de evasão, os mais excluídos da escola 

são aqueles historicamente excluídos de toda a sociedade. “A pobreza influencia muito 

as taxas de evasão, e a população negra e indígena são os grupos mais vilipendiados”, 

afirma Nilma Lino Gomes (2001, p. 144). A autora também enfatiza que houve avanços 

neste quadro, conquistados graças aos programas públicos dedicados à educação que 

ajudaram a romper o ciclo da pobreza, porém, a melhora dos últimos anos nem de longe 

interferiu drasticamente na realidade pautada em anos de omissão.  

O índice alto de evasão desse público pode ser explicado parcialmente por um 

sistema educativo que não contempla a cultura e a identidade dos estudantes negros. “A 

escola não atrativa ao estudante em termos de conteúdo, de recreação e de profissionais 

que não dialogam com a realidade precisa mudar” (GOMES, 2001, p. 145). Além do 

mais, de acordo com Nilma Lino Gomes, há a necessidade dos pais, alunos e da 

sociedade cobrar o trabalho do conteúdo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

alterada pela lei 10.639/2003, que versa sobre a inclusão da história e cultura negra 

dentro da sala de aula. Portanto, uma das formas de reverter esse quadro sobre evasão 

escolar do alunado negro pode ser a inclusão de políticas educacionais que alterem o 

modo de ensinar a educação para as relações étnico-raciais e a diversidade.  

O campo de estudos sobre educação para as relações étnico-raciais, tanto na área 

de educação, como nas ciências humanas e sociais, de modo geral, vem crescendo 

constantemente nas últimas décadas, alargando a esfera do debate e colocando novas 

questões, problemas e indagações à temática. Lucimar Rosa Dias (2007) em estudo 

sobre a formação de professores, educação infantil e diversidade étnico-racial, procurou 

compreender os modos pelos quais professoras das séries iniciais do Ensino 

Fundamental se apropriaram de conhecimentos adquiridos em cursos de formação 

continuada que tinham por objetivo estimular a inclusão de práticas pedagógicas que 

tratassem da diversidade étnico-racial. A autora analisou duas experiências – uma 

desenvolvida pela Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul, em Campo 

Grande, e a outra elaborada pela Secretaria Municipal de Educação de Campinas, no 

estado de São Paulo. Como resultado do estudo, Lucimar Rosa Dias aponta que: 

Uma das principais conclusões da pesquisa está no dizer das 

professoras, que afirmam perceber a discriminação no seu cotidiano 

escolar, mas precisam de oportunidades institucionais nas quais 

possam discutir e estudar o tema. Pelos depoimentos, podemos 

concluir que a segurança declarada por elas após os cursos de 
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formação continuada ocorreu porque passaram a dominar alguns 

conceitos e conhecimentos, colaborando para formularem respostas às 

manifestações de racismo na escola. Ou seja, atuar sobre a formação 

dos professores, de acordo com os relatos, é fundamental para gerar 

respostas ao problema (DIAS, 2007, p. 265). 

 

A autora ainda afirma que os cursos de formação continuada podem se constituir 

“em novas práticas no trato da diversidade étnico-racial, o que sem dúvida é um avanço 

na construção de uma educação infantil que promova a igualdade racial” (DIAS, 2007, 

p. 267). O estudo de Moacir Silva de Castro (2015) também é uma contribuição 

relevante para o debate sobre o papel dos professores na implementação e 

fortalecimento das relações étnico-raciais nos espaços escolares. Na sua pesquisa acerca 

das concepções e práticas de professoras da educação infantil sobre as relações étnico-

raciais na escola, ele analisou quais concepções e práticas orientou as docentes em seu 

trabalho com crianças de quatro e cinco anos na perspectiva de uma educação para as 

relações étnico-raciais.  

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, localizada na cidade de Araçariguama, interior do estado de São Paulo, 

próxima à região metropolitana da capital paulista, com três professoras que atuam na 

educação infantil. Com uma metodologia inovadora, Moacir Silva de Castro elaborou 

questionários para traçar o perfil das professoras participantes e para o levantamento de 

suas concepções e práticas em relação às questões étnico-raciais na escola. Também 

realizou oito encontros de formação continuada sobre o tema da diversidade étnico-

racial na escola e observação em sala de aula, ambas as atividades registradas em diário 

de campo e audiogravadas. Por fim, foi realizada uma palestra com as docentes no 

espaço de formação, ou seja, na própria escola.  

Como resultado, Moacir Silva de Castro observou que as concepções das 

professoras sobre relações étnico-raciais na educação infantil foram se modificando, 

saindo do senso comum para uma compreensão mais elaborada, à medida que os 

encontros de formação propostos foram realizados e as observações do pesquisador 

foram feitas, apontando que a formação continuada de docentes nessa temática 

representa um caminho profícuo para incorporá-la nas reflexões e práticas docentes, e 

também: 
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Percebeu-se que as concepções socialmente adquiridas pelas 

professoras no que se refere ao trato com as relações étnico-raciais na 

educação infantil é que orientavam suas práticas pedagógicas com as 

crianças, e que esses pressupostos eram pautados numa lógica de 

senso comum, pois elas não tiveram oportunidade de realizar uma 

formação para tratar dessa temática no ambiente escolar. Porém, os 

encontros de formação contribuíram para que as concepções de antes 

fossem ressignificadas. Esse processo muito contribuiu para combater 

a cultura de preconceito e discriminação racial que ainda perdura em 

alguns espaços escolares (CASTRO, 2015, p. 110). 

 

Os dois estudos citados anteriormente enfatizam o papel significativo dos 

professores para que a educação das relações étnico-raciais seja concretizada nas 

escolas. Igualmente, destacam a importância dos cursos de formação continuada para 

professores, justamente, pelo desconhecimento e despreparo destes para as relações 

étnico-raciais e de outras diversidades. Muito deste desconhecimento é fruto do senso 

comum, marcado por ideologias, concepções e conhecimentos científicos e por um 

imaginário social racializado. Eliane Cavalleiro (2003), em relevante estudo sobre 

racismo, preconceito e discriminação no ambiente escolar, enfatiza a necessidade de 

conhecimentos mais detidos sobre as relações étnico-raciais e sociais, especialmente nos 

espaços escolares: 

 

A necessidade de aprofundar o estudo da questão étnica mostra-se, 

ainda, indispensável diante do atual processo de globalização, uma vez 

que este aproxima culturas e povos distantes, ao mesmo tempo em que 

parece facilitar o reaparecimento de movimentos de xenofobia e de 

racismo que se imaginava enfraquecidos. A globalização da economia 

aumentou o que se tem, impropriamente, denominado “exclusão 

social”, marcadamente pautada na cor. A mesma exclusão pautada na 

linha de cor observa-se na crescente onda anti-imigrante que tomou 

conta de países da Europa: França, Alemanha, Inglaterra e Espanha, 

entre outros. O crescimento de organizações de extrema-direita nesse 

continente, como a Frente Nacional (FN), na França, é evidência dessa 

onda. A globalização mundializou o debate sobre o racismo, 

preconceito e discriminação, em especial, nas sociedades multiétnicas, 

como a brasileira. Os meios de comunicação têm divulgado a 

naturalidade com que, nos Estados Unidos, os integrantes da Ku Klux 

Klan pregam suas mensagens e tomam atitudes racistas à luz do dia e 

sem o capuz a esconder-lhes a face. A força com a qual esse 

movimento ressurge permite que seus integrantes se exponham sem 

medo de represálias. O racismo prospera, também, por intermédio de 

site da Internet que estimulam o ódio racial, promovendo contato com 

grupos racistas da Europa e dos EUA. Assim, ele adentra nossas 

residências e chega aos nossos filhos, com ou sem a nossa 
concordância ou permissão. É preciso estar atento para o fato de que 
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os sites da Internet apenas refletem os acontecimentos da sociedade. 

Se eles se encontram na rede é porque existem indivíduos que os 

alimentam e deles fazem uso. Seus autores não estão criando o 

problema, mas livremente o propagando (CAVALLEIRO, 2003, p. 

11-12).  

 

 Publicado pela primeira vez em 2000, essa obra é bastante atual. O trecho acima 

chama a atenção, entre outros aspectos, pela proximidade com a realidade vivenciada 

nos dias de hoje, ou também se pode pensar que, ao invés de proximidades e 

distanciamentos, talvez a situação não tenha se alterado em quase nada. O fato é que o 

debate sobre relações étnico-raciais na escola perpassa pela questão das relações sociais, 

dentro e fora dos espaços escolares, que por sua vez necessita de discussões sobre 

ideologia racial e racismo, como por exemplo, a ideologia da “democracia racial”,
138

 

que ainda é disseminada na sociedade brasileira, informando e pautando o imaginário 

social: 

A ideologia da “democracia racial” aparece como um elemento 

complicador da situação do negro. Essa ideologia, embora se tenha 

fundamentado nos primórdios da colonização e tenha servido para 

proporcionar a toda a sociedade brasileira o orgulho de ser vista no 

mundo inteiro como sociedade pacífica, persiste fortemente na 

atualidade, mantendo os conflitos étnicos fora do palco das discussões. 

Embora ainda exerça muita influência na sociedade, pouco contribui 

para melhorar concretamente a situação dos negros. Representa uma 

falácia que serve para encobrir as práticas racistas existentes no 

território nacional e isentar o grupo branco de uma reflexão sobre si 

mesmo (CAVALLEIRO, 2003, p. 28-29). 

 

A prevalência e disseminação dessa ideologia coletiva acontecem em virtude da 

negação da desigualdade sócio-racial, da racialização e do racismo existente na 

sociedade brasileira, o que não só sustenta como também solidifica a perpetuação da 

ideologia da “democracia racial”. Eliane Cavalleiro diferencia e contextualiza o 

racismo, racismo científico, preconceito e discriminação étnica: 

O racismo científico pressupõe a ideia de uma hierarquia racial natural 

entre os homens. Já o racismo é uma prática que reproduz na 

consciência social coletiva um amplo conjunto de falsos valores e de 

falsas verdades e torna os resultados da própria ação como 

comprovação dessas verdades falseadas. O preconceito pode ser 

entendido como um subproduto do racismo, ou seja, ele é uma atitude 

de hostilidade nas relações interpessoais. Podemos entender o 

                                                 
138

 Sobre a ideologia da “democracia racial” conferir Pereira (2012b). 
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preconceito como um julgamento negativo, na maior parte das vezes, 

e prévio em relação às pessoas ocupante de qualquer outro papel 

social significativo. Por outro lado, a discriminação étnica se 

evidencia quando, em condições sociais dadas, de suposta igualdade 

entre brancos e negros, se identifica um favorecimento para um 

determinado grupo nos aspecto social, educacional e profissional. Fato 

que expressa um processo institucional de exclusão social do grupo, 

desconsiderando suas habilidades e conhecimentos (CAVALLEIRO, 

2003, p. 21-26).
139

 

 

Ainda destacando a importância do debate sobre o racismo e outras práticas de 

preconceito e discriminação na escola, Eliane Cavalleiro (2001), em coletânea 

organizada com outras autoras, discutiu esse tema e lançou propostas para professores e 

outros integrantes de equipes pedagógicas lidarem com o racismo no ambiente escolar. 

Eliane Cavalleiro afirma que: 

Falar sobre a discriminação no ambiente escolar não é realizar um 

discurso de lamentação, mas sim dar visibilidade à discriminação que 

crianças e adolescentes negros são objetos. Os indicadores de tal 

situação são vários e lamentáveis. Nas escolas, o racismo se expressa 

de múltiplas formas: negação das tradições africanas e afro-brasileiras, 

dos nossos costumes, negação da nossa filosofia de vida, de nossa 

posição no mundo, da nossa humanidade. Se desejamos uma 

sociedade com justiça social, é imperativo transformarmos nossas 

escolas em um território de equidade e respeito, um espaço adequado 

à formação de cidadãos. Entrar em um sério debate sobre estes 

elementos implica a definição de uma nova política educativa a qual 

rompa com o status quo, conteste os fatos de maneira profunda e 

consciente, evidencie a inexistência de uma democracia racial em 

nosso país (CAVALLEIRO, 2001, p. 7-8). 

 

Sabendo da necessidade e da importância de debates sobre diversidade étnico-

racial e discriminação racial na escola, o que impede que professores e gestores 

escolares invista nessa discussão? Segundo os autores que se dedicaram a esse tema, é o 

desconhecimento e despreparo na formação de professores, aliado à ideias e valores do 

senso comum, que impedem o avanço desse debate nas escolas: 

A falta de formação e habilidade dos educadores para lidar com as 

relações do cotidiano escolar marcadas por discriminações os leva a 

medidas não problematizadoras da diferença, apelando para 

convicções tais como: “Todos merecem respeito porque são filhos de 
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 Sobre a história do racismo ver Cavalleiro (2003, p. 21-26). 

 



X COPEHE 
Minas no Passado e no Presente: Percursos da História da Educação  

 

422 

 

Deus” ou “E daí que você é negro, o importante é que você tem 

saúde” (SANTOS, 2001, p. 105). 

 

Um dos vários problemas que a falta de formação e habilidade de professores 

pode ocasionar no ambiente escolar é a “homogeneização” das relações sociais e raciais 

entre os alunos, tratando todos como iguais e passando por cima das suas diferenças e 

particularidades: 

O educador que não foi preparado para trabalhar com a diversidade 

tende a padronizar o comportamento dos seus alunos. Tende a adotar 

uma postura etnocêntrica e singular, concluindo que, se as crianças 

negras “não acompanham” os conteúdos, é porque são “defasadas 

econômica e culturalmente”, avaliações estas apoiadas em estereótipos 

raciais e culturais, ou são “relaxadas” e desinteressadas. Estes 

preconceitos pouco ou nada servem para promover a auto-estima da 

criança negra e carente. À medida que o educador adota esse 

parâmetro para com os alunos negros, assume a postura de poder 

discriminatório. Não investe em mudanças estruturais sérias para 

alterar os resultados em sala de aula, bem como reproduz a 

marginalização racial e social perante a sociedade (ROMÃO, 2001, p. 

163-164). 

 

A armadilha em que podem cair professores despreparados para a educação das 

relações étnico-raciais é refletir na sala de aula os preconceitos e ideologias dominantes 

no imaginário social, solapando, assim, a possibilidade de transformar a escola num 

espaço inclusivo, democrático e que respeite as diferenças, valorizando, desse modo, as 

diversidades dos seus alunos. Kabengele Munanga (2001) contribui com esse debate ao 

afirmar que: 

Nossos instrumentos de trabalho na escola e na sala de aula, isto é, os 

livros e outros materiais didáticos visuais e audiovisuais carregam 

conteúdos viciados, depreciativos e preconceituosos em relação aos 

povos e culturas não oriundos do mundo ocidental. Os mesmos 

preconceitos permeiam também o cotidiano das relações sociais de 

alunos entre si e de alunos com professores no espaço escolar. No 

entanto, alguns professores, por falta de preparo por preconceitos nele 

introjetados, não sabem lançar mão das situações flagrantes de 

discriminação no espaço escolar e na sala de aula como momento 

pedagógico privilegiado para discutir a diversidade e conscientizar 

seus alunos sobre a importância e a riqueza que ela traz à nossa cultura 

e à nossa identidade nacional (MUNANGA, 2001, p. 7-8). 

 

Sabendo da relevância da discussão sobre as relações étnico-raciais e a 

diversidade no ambiente escolar, o que professores podem fazer para efetivar esses 
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debates nas escolas? Além dos cursos de formação continuada – tão importantes e 

necessários como se enfatizou anteriormente – é igualmente significativo um 

investimento dos professores no sentido de conhecer e estudar as diversidades e 

diferenças de sujeitos e seus grupos, para se construir espaços e formas de diálogo mais 

democráticas e inclusivas: 

Os professores podem mostrar que a diversidade não constitui um 

fator de superioridade e inferioridade entre os grupos humanos, mas 

sim, ao contrário, um fator de complementaridade e de enriquecimento 

da humanidade em geral; e por outro lado, em ajudar o aluno 

discriminado para que ele possa assumir com orgulho e dignidade os 

atributos de sua diferença, sobretudo quando esta foi negativamente 

introjetada em detrimento de sua própria natureza (MUNANGA, 

2001, p. 8).  

 

Ainda parece existir um longo caminho para a efetivação da lei 10.639/2003 nas 

escolas, assim como para o enraizamento de currículos, pedagogias e práticas 

educacionais que valorizem a diversidade e a igualdade nos ambientes escolares. Mas 

também é importante enfatizar que houve ações positivas, sendo os cursos de formação 

continuada e a mudança da atuação de professores, um exemplo importante dessas 

mudanças afirmativas. Assim, é possível depreender que a escola é vista como um 

potente e fundamental instrumento para que sujeitos e grupos sociais alcancem novos 

objetivos sociais, como por exemplo, uma legislação que insira nos currículos oficiais 

da rede de ensino a contribuição social daqueles que estiveram excluídos da história dita 

“oficial”. 

Como a escola tem a função de condensar, sistematizar e organizar os 

conhecimentos, dando a formação básica necessária aos novos sujeitos que ingressarão 

como adultos na sociedade, ela tem a obrigação de oferecer as mesmas oportunidades de 

aprendizagem aos seus estudantes. Para isso, ela deve ser organizada como uma 

instituição especial, um ambiente autônomo, onde deve ser possível um ensino que não 

esteja limitado por desigualdades sociais, carências, privilégios ou pertencimento 

sociais dos seus estudantes. Isso faz com que a escola seja um dos lugares estratégicos 

para a intervenção social baseada no objetivo de superação das desigualdades sociais e 

raciais. Por fim, é importante enfatizar que o combate ao racismo e à discriminação 

deve ser feito, também, nas escolas, mas para isso é preciso que os professores 

entendam que esta é uma questão que não diz respeito apenas àqueles que são 
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discriminados, mas à escola como um todo, em sua função de educar para um mundo 

menos desigual, menos discriminatório e mais justo.  
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PARA ALÉM DA ACADEMIA: A FORMAÇÃO DOCENTE NO 

COTIDIANO DA ESCOLA E DA FAMÍLIA E AS SUBJETIVIDADES 

 

Márcia Onísia da Silva - UFV 

Vanilda de Paiva Bastos -  UFV 

 

Introdução 

 Desde que a educação foi instituída e regulamentada pela legislação brasileira, 

dentre as discussões travadas na área, a formação dos futuros profissionais é um campo 

amplamente discutido, uma vez que muitas mudanças ocorrem, seja na própria 

legislação, nas práticas educacionais, nas concepções subjacentes ao ensino ou às 

atividades avaliativas.   

 Um profissional, para atuar com qualidade, precisa ter, em seu processo de 

formação, garantias de que sejam contemplados estudos, pesquisas, participação em 

palestras, em programas de atuação nos campos de trabalho, assim como atividades de 

prática que visem ampliar a sua visão critica de escola, de sujeitos, de sociedade, de 

educação e de educando. Os cursos de formação, especialmente da educação infantil, 

têm-se deparado com mudanças constantes e esbarrado sempre nas questões 

relacionadas aos recursos e à formação dos professores. 

Considerando-se as determinações legais, desde a promulgação da Constituição 

de 1988 que reconheceu, pela primeira vez na história, a educação infantil como uma 

etapa da educação, as instituições de ensino viram-se frente a um desafio: como 

organizar as instituições de educação infantil para que atendessem, com qualidade, as 

crianças de 0 a 6 anos? Em seguida, o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990 

que garante os direitos fundamentais da criança coloca como um destes direitos, a 

educação. Em 1996, a LDB inclui a educação infantil no âmbito da educação básica, 

apresentando as primeiras (mesmo que tímidas) perspectivas para esta etapa da 

educação. Em 1998, a criação dos Referenciais Curriculares para a Educação Infantil e 

no ano seguinte, 1999, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 

fecham um período marcante no âmbito da educação. 

À partir da década de 80 começaram a surgir uma ampla gama de possibilidades 

para a educação infantil no Brasil e com elas, muitos desafios a serem superados. 
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Exigências sobre o espaço físico, conhecimentos mais sólidos sobre o desenvolvimento 

da criança, formação profissional adequada, dentre outras fizeram com que as 

instituições, as famílias e vários grupos sociais se mobilizassem em busca da melhoria 

do atendimento e reivindicassem uma educação de qualidade. 

Conforme Maia e Bahia (2016) é fruto do processo histórico o trabalho em 

creches com as crianças pequenas estar marcado pelo assistencialismo, priorizando-se 

as ações de cuidado e a guarda das crianças de pais/mães trabalhadores, porém, com  o 

passar dos anos, uma nova concepção de creche vem se constituindo, entendida agora 

com função educativa. 

Para Roldão (2007) no caso dos professores, a função e o conhecimento 

profissional tem se mutuamente contaminado pois, de um lado, há uma tendência para a 

difusão envolvida de uma discurso humanista abrangente, comprometendo o 

aprofundamento na especificidade da função e do saber; no extremo oposto, encontra-se 

associada a redução do ensino, à ações práticas que se esgotam na sua realização, onde 

o saber é mínimo e a reflexão dispensável. Nenhuma destas tendências se constitui em 

produtora credível de desenvolvimento e afirmação profissional. 

 Não só a formação inicial, mas a continuada tem merecido especial atenção de 

gestores e professores. Para minimizar os problemas decorrentes desse processo 

histórico, foram instituídos os cursos em nível superior e, para problemas mais 

emergenciais, os cursos de formação continuada e em serviço. Atender às aspirações de 

cada participante desse processo não é das tarefas mais fáceis para professores e 

instituição, pois exige treinamento, conhecimento teórico aliado a uma prática 

consistente de atendimento à criança, disponibilidade para pesquisar e aprender, além de 

uma consciência de que a cientificidade deve fazer parte do trabalho do professor, hoje 

concebido como mediador no processo de ensino-aprendizagem da criança e 

pesquisador à medida que assume a postura crítica diante do próprio fazer e do processo 

de ensino e aprendizagem. 

 O trabalho pedagógico de qualidade, segundo Zabalza (1998) perpassa por três 

dimensões básicas relacionadas à: qualidade vinculada aos valores, à efetividade e à 

satisfação dos participantes no processo e dos usuários do mesmo. O atendimento 

dessas dimensões assume cada vez maior importância, sendo a base e condição 

necessária para que se obtenha a efetividade. 
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 Esses valores incorrem, diretamente, na relação com a família. Atualmente, à 

escola têm sido atribuídas funções para além de suas responsabilidades e, para lidar com 

esta situação, é necessário muito conhecimento e intervenções na medida certa, ou seja,  

escola e famílias precisam se conhecer e estabelecer os limites e as possibilidades dessa 

parceria. 

 Diante disso, o trabalho aqui apresentado é desenvolvido junto aos estudantes de 

Educação Infantil, da Universidade Federal de Viçosa e tem como foco identificar os 

impactos das ações de Residência Pedagógica na formação para a docência, na 

perspectiva dos estagiários que têm atuado neste programa e, dentre estes, analisar a 

questão da relação da escola com a  família. Tal direcionamento se deu à partir de 

resultados que se projetaram na avaliação do programa, diante das respostas dos 

residentes a um questionário avaliativo que foi aplicado. 

 O projeto de Residencia Pedagógica foi implantado com o objetivo de 

possibilitar aos estudantes um maior tempo de permanência nas escolas, desenvolvendo 

a regência no campo de atuação, assumindo mais responsabilidades sobre o trabalho e 

vivenciando, de forma mais ativa, as situações do cotidiano escolar. São vinte e cinco 

bolsistas atuando em escolas da cidade, orientados por seus respectivos preceptores. A 

proposta é de que elaborem e desenvolvam suas práticas por meio da execução de 

projetos escolares voltados para a realidade da comunidade onde se inserem. Aplicou-se 

um questionário aos residentes e preceptores com vistas a levantar os aspectos mais 

relevantes de sua atuação para além da academia. A representação dos discentes-

bolsistas foi analisada por meio de suas respostas e relatos de experiências, além de suas 

anotações em caderno de campo. Constatou-se, nessa avaliação que, na perspectiva dos 

discentes, é impossível descolar o trabalho com a criança em sala de aula do trabalho 

com a família. 

 Nesta direção, os objetivos da presente comunicação é mostrar os resultados 

parciais das ações executadas até o momento e como a família se constitui como peça 

chave para a formação das subjetividades dos sujeitos na relação estabelecida com os 

mesmos. 

A família como locus da formação de subjetividades  

 Há consenso entre pesquisadores que têm a família como objeto de estudo, que 

sua configuração (ou configurações) vem sofrendo muitas mudanças ao longo da 
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história. De família nuclear (a mais encontrada na maior parte das culturas), surgiram 

muitas outras variações, tão legítimas quanto. Independente das mudanças, a família 

ainda é responsável pelos seus membros, pela formação humana, os princípios e valores 

e, consequentemente, a subjetividade. Para Saraiva (2016), 

A família na contemporaneidade exibe transformações múltiplas nos 

permitindo experienciar processos de criação e invenção bem como de 

alienação e reprodução, potencializando a produção de subjetividade 

mesmo no “entre” de tantos agenciamentos maquínicos e discursivos a 

que estamos expostos (SARAIVA, 2016, p. 236). 

 

 Neste sentido, a família tem papel crucial na vida dos sujeitos, uma vez que é no 

âmbito de sua convivência que nascem as expectativas, as projeções, as vinculações, os 

ideais e é onde as primeiras providências para a formação do indivíduo são tomadas. 

Como primeiro grupo social, a família é a responsável pela inserção do sujeito nas redes 

sociais mais amplas, auxiliando no movimento de conexão e rupturas das subjetividades 

dos membros familiares. A escolha da igreja que irão frequentar, em que região vão 

morar (e, consequentemente, quem fará parte de seu grupo de vizinhança), a escola, 

onde comprar, o que consumir, etc, são alguns dos elementos que terão, em alguma 

medida, interferências na formação do sujeito social. 

 Estas “escolhas” feitas pela família, mas que impactarão na formação do sujeito, 

elevam a família à um patamar muito significativo na vida deste. Para Bordignon (2011) 

“a família consiste em uma matriz psicossocial para o desenvolvimento de seus 

membros. Essa matriz apresenta uma estrutura de evolução e transformação 

permanentes com momentos de maior estabilidade e momentos de crise”. Nas palavras 

da autora, 

os relacionamentos humanos possuem múltiplas facetas, pois cada um 

de nós desempenha na vida uma enorme variedade de papéis muitos 

dos quais com alicerces na dinâmica familiar/individual: papel de pai, 

de mãe, de filho, avó, irmão, irmã...papéis que são determinantes no 

desenvolvimento tanto afetivo quanto físico (BORDIGNON, 2011, P. 

37) 

 

 Desta forma, a família contemporânea, formada por múltiplas configurações, 

constitui-se de um importante núcleo afetivo onde se aninham seus membros. No 

entanto, conforme Narvaz e Koller (2011), “pode, também, ser uma agência de 
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desigualdades, de controle e de repressão, quando não de violência, fator de risco para 

seus membros”.   

 Minuchin (1982) afirma que os padrões a que a família está exposta, afetam o 

sistema familiar e assim, modificam a subjetividade dos membros familiares. Esses 

padrões, dados em múltiplas esferas como a política, a social, a econômica, a religiosa 

se colocam como protagonistas, em alguma medida, na formação individual.  Os meios 

de comunicação, as redes sociais (aqui entendendo-se a internet, com seus inúmeros 

grupos), a televisão também são meios onde circulam informações e afetam o sujeito. 

Vale aqui uma ressalva: apesar deste papel fundamental, considera-se neste trabalho, 

que não é só a família a responsável pela formação do sujeito. Além dela, outros grupos 

de referência são importantes e há que se considerar ainda, o próprio indivíduo, sujeito 

epistêmico, capaz de modificar a sua realidade de acordo com seus interesses e 

necessidades. 

  Como citado anteriormente, a escolha da escola é, por si só, um indicador de 

qual “sujeito” a família quer formar, a partir das concepções de educação, ensino e 

aprendizagem as escolas trazem em suas práticas. Neste sentido, a família, ao decidir 

por uma escola com a proposta que atenda aos seus princípios e valores de formação 

humana, acaba por se responsabilizar também, por que tipos de relacionamentos seus 

membros estabelecerão e, por consequência, quais elementos serão fundantes de suas 

subjetividades. 

Família e escola: parceria necessária, mas não livre de conflitos 

 Com base no exposto acima, entende-se a escola como lugar e meio onde a ação 

dos sujeitos influenciará e será influenciada, em alguma medida, pelos atores 

envolvidos. Os profissionais da escola terão que lidar com estas subjetividades (que já 

vem com um arcabouço já pré-formado, embora ainda não acabado) respeitando e 

buscando a compreensão de todos os elementos que compõem essa formação. E lidar 

com tudo isso, por mais que pareça tarefa simples, não o é. Caetano (2014) numa 

reflexão sobre a relação da família com a escola mostra que essa discussão é um 

fenômeno recente, que não existia a algumas décadas atrás. Para a autora, 

[…] se por uma lado, a preocupação com a construção de uma relação 

de parceria entre a família e a escola é fenômeno recente, por outro, 

parece haver atualmente um consenso de que há uma real importância 

nesse tipo de relação. Afinal, quando a família e a escola mantêm boas 

relações, as condições para um melhor aprendizado e 
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desenvolvimento da criança podem ser maximizados (CAETANO, 

2014, p. 11). 

 

 Pensando nessa perspectiva, defendemos a ideia de que a busca pela parceria 

com a família, seja uma constante atitude por parte da escola, por meio de seus 

profissionais. Estar com a família, em uma relação de parceria, pode trazer inúmeros 

benefícios para a criança, uma vez que ambas as instituições assumirão suas 

responsabilidades, a partir da perspectiva do encontro, do re (conhecer) os espaços de 

atuação de cada uma. É uma necessidade, pois a transferência de responsabilidades pode 

ser evitada a partir da delimitação dos espaços de atuação de cada um. Sobre essa ótica, 

Caetano (2014) diz que: 

a divisão de responsabilidades entre a família e escola é inerente ao 

processo de formação do indivíduo. Não há como compreender o 

processo de desenvolvimento psicológico de uma criança, sem levar 

em consideração os contextos familiar e escolar. O início do processo 

de socialização de uma criança pequena acontece na família, e a forma 

como os pais se relacionam já com bebês de 0 a 2 anos influencia 

positivamente ou não nas habilidades cognitivas, afetivas, e sociais da 

criança (CAETANO, 2014, P. 14). 

 

 Atentos a esses apontamentos, os profissionais da educação e, em especial, da 

educação infantil, necessitam compreender os contextos familiares onde a criança se 

insere, de um lado, e a família necessita adentrar nos espaços escolares, para se fazer 

presente e corresponsável pela educação da criança, de outro.  Para as crianças, esta 

relação de parceria servirá como mais um dos inúmeros exemplos de modelos em que a 

cooperação é adotada entre partes que têm interesse em comum. 

 Corroborando com esta ideia, Romanelli (2013) coloca em evidência a 

dicotomia da visão que a família tem da escola e a escola tem da família. Pesquisas 

apontas queixas de ambas as partes, onde um atribui o fracasso do aluno ao outro. 

Família e escola nem sempre caminham na mesma direção. O que se percebe são pais 

que avaliam os professores como despreparados, omissos frente aos alunos e da parte 

dos professores argumenta-se que os pais não se interessam pelos estudos dos filhos, são 

ausentes nas reuniões, colocando na família a responsabilidade sobre o fracasso escolar 

o sujeito. Em ambos os posicionamentos, há um equívoco, colocado por  kortmann 

(2011), 
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durante anos, a escola e a família foram as duas instituições 

responsáveis pela educação e formação das novas gerações. Hoje isso 

já não é possível. A família está passando por grandes transformações 

e, muitas vezes, delegam sua função educativa tradicional a outros 

agentes como a televisão ou  a própria escola. Esta, por sua vez, não 

pode enfrentar sozinha todos os desafios apresentados pela nova 

sociedade da informação (KORTMANN, 2011, P. 92). 

 

 É neste cenário, um tanto caótico, que atualmente a sociedade encontra o grande 

gargalo e, ao mesmo tempo, a brecha necessária para um trabalho eficaz: a aproximação 

das duas instituições, família e escola, em direção ao diálogo que se retroalimenta, em 

favor do sujeito-criança, cuja responsabilidade é de ambas. E nesta direção o trabalho 

aqui apresentado mostra como a escola pode estabelecer uma parceria saudável com as 

famílias. 

Percursos metodológicos 

 Este trabalho trata de uma pesquisa de avaliação de ações do programa 

Residência Pedagógica, da análise dos projetos de atividades com crianças em escolas 

públicas, na percepção dos bolsistas e preceptores. Dessa forma, foi aplicado um 

questionário aos mesmos e realizada uma análise do conteúdo das propostas 

apresentadas em cada uma das escolas. 

 São três escolas atendidas e a atuação se dá com crianças na faixa etária de 2  à 6 

anos de idade e suas famílias. Cada um dos projetos tem uma temática identificada  

durante um período de ambientação e sua execução se dá na imersão  de 300 horas na 

escola. A análise dos dados esta sendo realizada por meio da análise de conteúdo que, 

segundo Bardin (1977): 

Um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais subtis em 

constante aperfeiçoamento, que se aplicam a «discursos» (conteúdos e 

continentes) extremamente diversificados. O factor comum destas 

técnicas múltiplas e multiplicadas - desde o cálculo de frequências que 

fornece dados cifrados, até à extracção de estruturas traduzíveis em 

modelos- é uma hermenêutica controlada, baseada na dedução: a 

inferência (Bardin, 1977, p. 9). 

 

 Por ser a metodologia que melhor aplica ao objeto estudado, foi adotada para 

fins de análise das respostas aos questionários. O público foram estudantes de 

graduação em Educação Infantil da UFV e preceptoras. A amostra se limita à 25 

bolsistas do Núcleo Arte-Pedagogia e três preceptoras deste núcleo. Os dados que se 
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apresenta são dados parciais, uma vez que esta proposta se encontra em andamento. 

Foram feitas perguntas abertas e fechadas, compreendendo 6 questões que visam 

suscitar, por parte do bolsista e dos preceptores, sua percepção acerca de tems como: 

importância do Programa para a formação docente; motivação; organização do 

programa; participação da família e sugestões de melhoria. Para efeito deste trabalho, as 

bolsistas foram identificadas com as letras BR e um número e as preceptoras com PR e 

um número. 

Resultados 

 Para as questões acerca da importância de participar de Programas voltados à 

formação do futuro profissional em educação, 100% dos entrevistados disse ser 

importante. Algumas justificativas podem ser exemplificadas nos extratos a seguir. 

A importância da realização da residência pedagógica está na 

oportunidade do contato direto com a escola e com a sala de aula. A 

residência proporciona o desenvolvimento de atividades diretamente 

com as crianças, o que nos dá uma prévia de como vai ser nossa 

realidade quando ingressarmos no mercado de trabalho. Essas 

experiências em sala de aula agregam muito na nossa formação como 

futuros professores (B1). 

 

 A maior parte das falas vai na mesma direção: o contato e a participação ativa 

com as crianças favorece a imersão na realidade escolar, o que leva á um melhor 

preparo do futuro profissional. 

É relevante para aperfeiçoar a minha formação como estudante do 

curso de Educação Infantil, assim como, aumentar o meu 

conhecimento sobre como planejar, elaborar e desenvolver um projeto 

com as crianças. A Residência Pedagógica coloca em prática a teoria 

que estudamos na universidade de forma ativa e de maneira que traga 

melhorias para as escolas públicas promovendo uma adequação do 

currículo e proposta pedagógica de acordo com a BNCC (B2). 

 

 Quanto a motivação para participar do programa, as respostas também são na 

mesma direção da importância. Como o foco deste trabalho está na participação da 

família no processo de formação da criança, segue a análise deste item. Os extratos a 

seguir, auxiliam na compreensão da percepção das entrevistadas. 

É importantíssimo a participação da família nas atividades com as 

crianças. Permite uma aproximação maior entre ambos. É importante 

haver esse laço entre instituição e família/comunidade. No projeto 

proposto, uma das atividades é que cada semana uma criança leve um 
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livro para casa, e peça que alguém leia para ela e em seguida faça um 

desenho e registre no caderno. Assim, o objetivo é incentivar o hábito 

pela leitura em casa, e conscientizar os pais sobre a importância da 

literatura na vida das crianças (B3). 

Os pais ou responsáveis de certa forma dão continuidade ao trabalho 

desenvolvido com as crianças dentro da escola. É importante que 

incentivem as crianças a terem o hábito de consumir alimentos 

saudáveis, oferecendo a elas uma alimentação diária que contenha 

frutas, legumes e verduras (B2). 

A escola tem um papel decisivo no cumprimento das ações do projeto 

pedagógico, pois deve promover a aproximação da comunidade por 

meio de encontros, reuniões coletivas e individuais, orientando as 

famílias na otimização da rotina escolar, bem como da relação 

familiar, tornando-a mais social e afetiva (PR1). 

 

 Na perspectiva das entrevistadas, há um desejo de que o seu trabalho possa ter 

continuidade em casa, uma vez que elas compreendem que a parceria com a família é 

muito importante. Em uma análise, voltada para o conteúdo de suas respostas, percebeu-

se uma frequência em torno de 70% de termos como: parceria, continuidade, incentivo, 

participação, afinidade. Dessa forma, infere-se que há, por parte dos bolsistas e 

preceptoras um desejo de que essa parceria tenha sucesso em prol da criança. Uma das 

questões que nos chama a atenção, é a inclusão, por parte de uma preceptora, de que 

essa aproximação com a família deveria estar contemplada no projeto politico 

pedagógico da escola. 

 Os projetos também foram avaliados e constatou-se que os mesmos abrangem 

não só atividades com as crianças na escola, mas que houve a necessidade de atingir 

também a comunidade externa, levando ações que envolvem diretamente estes atores. 

Os três projetos analisados, cada um um com uma temática diferente suscitaram a 

necessidade desta parceria com a família. Temas como literatura infantil, meio ambiente 

e alimentação, que são trabalhados na escola, acabam tangenciando percepções 

familiares e a forma de adoção da educação que estas almejam e oferecem aos seus 

filhos. 

 As futuras docentes e as preceptoras percebem que a família tem papel 

fundamental na formação das subjetividades dos sujeitos e que a escola também 

participa deste processo, devendo, ambas, assumirem seu papel de educadoras. Vale 

ressaltar que este trabalho apresenta resultados parciais, pois ainda encontra-se em 

andamento. 
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Algumas considerações 

 Verificou-se que bolsistas e preceptoras percebem a importância de sua atuação  

no programa de Residência Pedagógica, uma vez que são os responsáveis por elaborar, 

executar e avaliar as atividades, sentindo-se atores mais ativos no processo. As bolsistas 

levantaram em suas respostas que toda atividade realizada com as crianças traziam 

elementos da educação domiciliar nas falas e comportamentos das crianças, o que força 

a relação com as famílias, pois no âmbito da casa, forjam-se as subjetividades das 

crianças e estas impactam na ação do professor. Como resultado, levar as famílias ao 

espaço escolar constitui-se como estratégia para estreitar as relações com as mesmas e 

trazer o cotidiano das crianças para o espaço escolar, respeitando sua história e suas 

perspectivas enquanto sujeitos que vivem em determinada sociedade e trazem as marcas 

de seu meio incorporadas em suas ações, em seus modos de ser, de pensar e agir.   

 Não estando isenta de conflitos, essas relações precisam ser fortalecidas em prol 

do desenvolvimento da criança e criar as estratégias de inserção da família na vida 

escolar de seus filhos é tarefa árdua. Ainda há que se estabelecer programas mais 

eficientes que promovam essa participação e uma das vias apresentadas é o envio de 

atividades para serem realizadas pela família com a criança, além das já firmadas como 

as reuniões de pais, as festas e comemorações, os empréstimos de livros, os encontros 

diários na entrada e saída das crianças. Ainda é desafio trazer a família para participar 

no cotidiano (realizando atividades com as crianças na escola), a participação em 

conferências individuais e o retorno das atividades que forma para casa. 

 Ainda em andamento, essa pesquisa já possibilitou verificar que os futuros 

professores percebem que são agentes não só de educação, mas de formação de 

cidadãos, sujeitos e escritores da própria história e que há muitos desafios a serem 

superados. 
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A INFÂNCIA NA COLÔNIA JOSÉ TEODORO SOB O OLHAR DO 

FOTÓGRAFO JOÃO DA COSTA. (SÃO JOÃO DEL-REI, 1960-1970) 

 

Virginia Aparecida Ambrosio – UFSJ 

 

Introdução 

Este artigo tem como tema central a infância na zona rural de São João del-Rei, 

mais precisamente na Colônia José Teodoro, nas décadas de 1960-1970. Os documentos 
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que servem de base para o trabalho são as fotografias realizadas por um fotógrafo 

amador, que deixou o legado de mais de cem fotos a sua família: o Sr. João da Costa.  

Nascido em 18 de janeiro de 1923, em domicílio, na Colônia José Teodoro
140

 

zona rural da cidade de São João del Rei, João da Costa foi o primogênito de onze 

irmãos. Criado com os pais e o avô paterno (italiano), aprendeu cedo a língua 

estrangeira, da qual tinha muito orgulho em fazer parte. Por ser necessário ajudar a 

família com o trabalho da roça e com o nascimento de tantos irmãos, frequentou a 

escola por apenas nove meses, naquela mesma comunidade, tempo suficiente para 

aprender a ler, escrever e fazer contas, ensinamentos mais relevantes para a época. 

Casou-se aos 31 anos de idade com D. Nivalda, com a qual teve três filhos. A família 

morou na Colônia José Teodoro durante a infância dos filhos, onde ocorreu quase a 

totalidade dos registros fotográficos do Sr. João, entre os anos de 1964 e 1979. Sua 

atuação como fotógrafo amador só foi possível por ter sido contemplado em uma rifa 

com uma máquina fotográfica do modelo Bieka MF-M20, fabricada entre as décadas de 

1950 e 1960 pela empresa DF Vasconcelos, no Brasil. Sr. João faleceu em decorrência 

da doença de Alzheimer no dia 16 de fevereiro de 2012, com 89 anos de idade. 

Dentre as fotografias de Sr. João, em sua grande maioria, encontramos retratos 

da infância, seja de seus filhos, sobrinhos ou de crianças da comunidade. Uma outra 

parte dedicada às fotografias de paisagens, construções e dos animais de criação, todas 

com uma percepção quase palpável da vida naquela época. Essas fotografias foram 

consideradas, neste artigo, buscando compreender o contexto que cercava as famílias e 

as crianças fotografadas. 

 

            

                                                 
140

 Segundo Nicácio (2018), a Colônia José Teodoro foi um dos núcleos criados às margens do Rio da 

Mortes em 1888, no município de São João del Rei, para que pudesse abrigar os imigrantes italianos que 

chegavam à cidade. 
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A sensibilidade do Sr. João em registrar os aspectos do cotidiano revela a 

importância que davam ao trabalho, às pessoas e, também a relação com o entorno e o 

senso de respeito àquele lugar de uma forma geral, conforme a imagem 2 (acima), que 

mostra o Rio das Mortes com as árvores em suas margens. 

A Fotografia 

O trabalho com fontes históricas, primárias ou não, confere legitimidade aos 

trabalhos acadêmicos e às pesquisas de uma forma geral. Sob um olhar Positivista, as 

fontes textuais, ou documentos escritos, especialmente os oficiais, foram por muito 

tempo certificadas como de maior relevância frente às outras espécies de indícios 

históricos. Embora, na visão de Saviani, não pudessem ser consideradas fontes naturais, 

uma vez que “todas as fontes históricas, por definição, são construídas, isto é, são 

produções humanas” (2006, p. 29). Essa perspectiva de que não existem fontes “dadas”, 

assim como a ampliação do conceito de fontes derivou do movimento iniciado na 

Imagem 1: Criação de porcos. Foto João da 

Costa. 1966.  

 

Imagem 2: Rio das Mortes. Foto João 

da Costa. 1966.  
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historiografia francesa pelos historiadores Marc Bloch e Lucien Febvre
141

. Seus 

seguidores buscaram novos modos de compreensão histórica, não somente a partir de 

documentos oficiais e fatos políticos isolados, ou do estudo dos grandes heróis. A 

perspectiva dos Annales se disseminou e novas abordagens, novas fontes e novos temas 

foram buscados pelos historiadores. A esse respeito, afirma Vainfas: 

Quanto aos temas, é costume se destacar a preferência por assuntos 

ligados ao cotidiano e às representações, na falta de expressões 

melhores: o amor, a morte, a família, a criança, as bruxas, os loucos, a 

mulher, os homossexuais, o corpo, a morte, os modos de vestir, de 

chorar, de comer, de beijar, etc. Microtemas, portanto, recortes 

minúsculos do todo social (VAINFAS, 1997, p.137). 

 

As imagens fotográficas passaram a compor o quadro de documentos utilizados 

pelos pesquisadores após a “revolução” empreendida na historiografia ocidental. Mas 

inicialmente em uma posição de inferioridade. Nascida no século XIX
142

, a fotografia 

produzida e manipulada pelo homem, foi considerada insuficiente para preencher “os 

requisitos necessários para ser considerada fonte de pesquisa histórica. Percebida como 

anomalia, foi deixada de lado” (BORGES, 2011, p.17). 

O uso da fotografia como documento de pesquisa ainda é restrito nos estudos da 

História da Educação, seja por sua não percepção como tal por parte dos pesquisadores, 

ou por um recente acesso à esta ferramenta como objeto de pesquisa. Por uma visão 

positivista de que a fotografia é a descrição da realidade, as imagens durante muito 

tempo ficaram relegadas ou usadas apenas para confirmar e ilustrar o que os 

documentos escritos diziam, ocupando uma “posição subalterna na hierarquia de 

importância dos documentos utilizados na pesquisa histórica, as imagens visuais não 

passavam de documentos de segunda categoria” (BORGES, 2011, p.23). 

Especificamente na História da Infância as pesquisas apontam como principais 

fontes os documentos escritos sobretudo os construídos por um discurso assistencialista 

                                                 
141

 A Revista Annales (Anais da História Econômica e Social) foi fundada por Febvre e Bloch, em 1929. 

Sua proposta de pesquisa historiográfica influenciou outros espaços mundiais, sendo apropriada e 

disseminada no Brasil a partir da década de 1980 (VAINFAS, 1997). 
142

 Na seção intitulada “Cronologia”, Borges (2011) descreve o acontecimentos marcantes da História da 

Fotografia. A autora cita como pioneiros da fotografia Niépce (1765-1833) e Daguerre (1787-1851), cujas 

pesquisas (1829) permitiram as primeiras imagens reproduzidas na Câmera escura e, posteriormente, de 

1838 a 1855, a Daguerreotipia, que permitia a produção de uma imagem de alta precisão, porém somente 

em uma cópia. 
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e educacional, as fotografias quando utilizadas revelam, portanto, este contexto 

institucional da infância.  

Em sua dissertação de mestrado, Frias (2017) realizou extenso levantamento 

sobre os temas mais recorrentes com relação à infância para o campo da História da 

Educação. Frias (2017) observa que é crescente a produção de trabalhos sobre a 

infância, embora sejam ainda escassos sobretudo pela dificuldade em encontrar fontes. 

Pontuo que entre os temas recorrentes sobre a infância encontrados por Frias há uma 

grande maioria de trabalhos concentrados na assistência à infância e sua escolarização. 

Como fontes de pesquisa principais utilizadas pelos historiadores, a autora aponta 

relatos, memórias, documentos textuais, mas não descreve nenhum trabalho relacionado 

a fotografias da infância, o que revela a existência de uma lacuna no que se refere aos 

trabalhos sobre História da Infância. 

Kossoy relata que a fotografia ainda não adquiriu status de peça de acervo, 

tampouco de documento e que 

Sua importância enquanto artefatos de época, plenos de informações 

de arte e técnica, ainda não foi extensiva e profundamente percebida: 

as múltiplas informações de seus conteúdos enquanto meios de 

conhecimento não têm sido empregadas no trabalho histórico. Por 

outro lado, investigações de cunho científico acerca da história da 

fotografia – inserida num contexto mais amplo da história da cultura – 

são ainda raras neste país (KOSSOY, 1989, p.17). 

 

 A fotografia aparece como elemento rico de informações e conhecimento 

quando pensamos sua imagem não como espelho do real, mas considerando todo um 

contexto de tempo e espaço em que ela foi registrada. 

Portanto, para se chegar àquilo que não foi imediatamente revelado 

pelo olhar fotográfico, há que se perceber as relações entre signo e 

imagem, aspectos da mensagem que a imagem fotográfica elabora; e, 

principalmente, inserir a fotografia no panorama cultural, no qual foi 

produzida, e entendê-la como uma escolha realizada de acordo com 

uma dada visão de mundo (CARDOSO; MAUAD, 1997, p. 406). 

 

Os apontamentos de Kossoy colaboram ainda para o entendimento de que, além 

dos elementos constitutivos (assunto, fotógrafo e tecnologia) da fotografia, o seu 

registro visual contém informações sobre aquele preciso fragmento de espaço/tempo 

retratado (1989, p.31). Corroborando essas ideias, Borges (2011, p. 16) aponta que “os 
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cuidados necessários para a correta compreensão das particularidades da linguagem 

fotográfica são, frequentemente, desconsiderados”. A omissão desse “cuidado” favorece 

a permanência e reprodução de um pensamento positivista na análise da fotografia como 

documento, o que se procura evitar neste artigo. 

A Infância 

Como principais referências na História da Infância destacam-se o trabalho de 

Philippe Ariès, com seu célebre livro História Social da Criança e da Família, cuja 

primeira edição data de 1963 (neste artigo utilizei a edição brasileira de 1981). O autor 

estuda a infância no contexto francês tendo como documentos iconografia, vestimentas, 

lápides, fontes manuscritas etc...  

No que se refere aos estudos sobre infância em nosso país, Mary Del Priore, no 

livro História das crianças no Brasil (1991), revela que é importante investigar a 

historicidade da infância e suas especificidades, uma vez que “a história da criança fez-

se à sombra daquela dos adultos. Entre pais, mestres e senhores ou patrões, os pequenos 

corpos dobravam-se tanto à violência, à força e às humilhações, quanto foram 

amparados pela ternura e os sentimentos maternos” (DEL PRIORE, 1991, p. 07).   

Deste modo, a originalidade das fotografias do Sr. João da Costa vem reafirmar 

o seu uso como fonte documental histórica da infância, sobretudo da infância das 

classes populares e do contexto rural. E, assim, contribuem para as discussões sobre o 

tema nas décadas de 1960-1970. A Tabela 1 mostra o quantitativo por categorias de 

análise das fotografias do Sr. João da Costa: 

Tabela 1 

Fotografias realizadas com a câmera do Sr. João da Costa 

Categorias Quantidade 

Infância em geral  55 

Primeira Comunhão 15 

Registros do Cotidiano 35 

Com brinquedos 20 

Total  125 

Fonte: Acervo fotográfico da família Costa. 
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Como pode ser visualizado na Tabela 1, as fotografias registradas com a câmera 

do Sr. João foram distribuídas em quatro categorias de destaque. Na primeira, composta 

por 55 fotografias (44% do total de 125), encontramos registros da infância dos filhos e 

de outras crianças, de maneira geral. A categoria Primeira Comunhão, com 15 

fotografias (12% do total de 125) foi destacada no somatório da classificação geral da 

Infância por trazer registros de um momento tão privilegiado pelas famílias registradas 

e, historicamente, por ser uma celebração da vida infantil para os católicos. As 

fotografias com brinquedos também foram destacadas pela importância dada aos 

mesmos e sua raridade para a época, são 20 registros (16% do total de 125). Por fim, a 

categoria Registros do Cotidiano abrange fotografias do trabalho na roça, paisagens, 

construções e criações, contando com 35 imagens (28% do total de 125). 

 Todo esse material fotográfico inicialmente organizado e descrito foi analisado à 

luz de trabalhos que versam sobre História da Fotografia e a História da Infância, 

buscando compreender as imagens a partir do contexto no qual foram produzidas. 

Os Brinquedos 

Há nas imagens eternizadas pelas fotografias do Sr. João, a presença de alguns 

brinquedos, raros para a época, devido à condição financeira das famílias fotografadas e 

ao cotidiano do brincar daquela época, em que os brinquedos industrializados eram 

menos populares. Por esse motivo, o seu destaque nas fotografias era tão importante e 

significativo. São, no total, 20 fotografias, nas quais aparecem brinquedos como 

bonecas, bolas, velocípedes, carrinhos e balanço de cordas. 

A boneca da imagem 3 (abaixo) teve sua entrada na família do Sr. João da Costa 

junto à máquina fotográfica. Também foi prêmio da mesma rifa do ano de 1964. A 

boneca tinha a cabeça, braços e pernas de porcelana e o corpo de pano. Seus trajes eram 

representativos de uma cigana. Havia ainda bonecas compradas, mas feitas de papelão, 

que eram mais baratas (imagem 4, abaixo) e panelinhas de barro com as quais 

brincavam de “cozinhadinho”
143

 no quintal de casa. 

Devido à raridade dos brinquedos industrializados naquela época, era mais 

comum que as crianças brincassem com brinquedos construídos por eles mesmos, ou de 

brincadeiras, como as de roda. Por esse motivo, considero que as crianças foram 

                                                 
143

 Esse é o modo como os moradores de São João del-Rei e região se referem ao brincar de casinha ou 

de fazer comidinha. 
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fotografadas com seus brinquedos, mesmo que poucos ou ainda construídos pelos 

familiares. Esse era o modo como o Sr. João pensava a infância e queria conservá-la: a 

idade infantil era, sob sua câmera, a idade do brincar. 

 

 
 

  

     Percebe-se claramente que a composição das imagens era construída, 

direcionada. Mas a simplicidade presente nas fotografias do Sr. João mostra um pouco 

do cotidiano e do brincar das crianças na Colônia José Teodoro. Algo que chama a 

atenção e é semelhante na grande maioria das fotografias é a postura das crianças, 

alinhadas, centralizadas, como foco central da fotografia e, sempre que possível, com 

seus brinquedos. Bourdieu afirma que em ocasiões especiais dignas de serem 

fotografadas “a posição correta e digna consiste em ficar de pé, direito, olhando em 

frente com a gravidade que convém a uma ocasião solene” (BOURDIEU; BOURDIEU, 

2006, p.37). 

A Festa da Primeira Comunhão 

 

Imagem 3: Filhas do Sr. João da Costa. 

Foto João da Costa. 1966. 

 

Imagem 4: Filhos do Sr. João da Costa. 

Foto João da Costa. 1970. 
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Outro aspecto notório, rico de significados para as famílias fotografadas na 

Colônia José Teodoro pelo Sr. João da Costa, era o momento da Primeira Comunhão. 

Conforme na Tabela 1, as fotos de Primeira Comunhão totalizam 15 imagens no acervo 

do Sr. João.  Ao longo da construção do conceito de infância na história, essa solenidade 

foi se tornando referência em muitas infâncias vividas. Os trajes especialmente 

produzidos para a ocasião, a postura adequada, a religiosidade e o respeito saltam aos 

olhos nessas fotografias. A Primeira Comunhão era, de acordo com Philippe Ariès 

(1981, p. 153), “a grande festa religiosa da infância”. De acordo como esse historiador, 

no século XVIII, na França, a primeira comunhão era organizada nos conventos e 

colégios. Ao longo do tempo, tornou-se cada vez mais solene, ganhando tanto destaque 

no século XIX, que passou a ser realizada com um traje especial (ARIÈS, 1981, p. 154-

155). A mesma reverência com relação à festividade da primeira comunhão, uma festa 

que marcava a infância católica fora observada por Bassi e Morais (2017, p. 16-17), que 

identificaram a prática, dentro de um grupo escolar, de vestir as meninas de anjo para a 

realização de uma grande festa escolar da primeira comunhão, nas décadas de 1930 e 

1940 (mesmo sendo as práticas religiosas proibidas por lei nas escolas públicas). As 

fotos do acervo do Sr. João da Costa referentes à primeira comunhão revelam o quão 

significativa era essa solenidade para a idade infantil também nas décadas de 1960-

1970, na Colônia José Teodoro. 

Na imagem 5 (abaixo), a filha primogênita do Sr. João segura uma vela, um 

terço e um pequeno livro de lições de catecismo, símbolos do respeito e devoção à 

cerimônia. Na imagem 6 (abaixo), as meninas posam com o bolo em comemoração à 

solenidade. Percebe-se nas fotografias os objetos de devoção nas mãos, o vestido branco 

acompanhado do véu e uma coroa, como pequenas noivas, simbolizam ainda a pureza 

da infância no momento. O mesmo foi vivido em outros tempos e outros lugares, 

conforme a citação:  

Fotografias de primeira comunhão incluíam trajes pomposos, 

semelhantes a roupas nupciais – vestido longo, terno ou mesmo fraque 

–, remetendo o mundo infantil ao universo adulto. Em várias ocasiões, 

crianças mais crescidas, de ambos os sexos, surgiram carregando 

adereços da vida escolar – livros, por exemplo (BRITES, 2000, p. 

168).  

Outro aspecto importante a ressaltar é a presença da família na cerimônia, não só 

pela importância dada à solenidade da Primeira Comunhão, mas também pelo orgulho 

em ter um filho direcionado no “bom caminho” da Igreja Católica.  
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 Mesmo com toda a simplicidade do registro do momento da Primeira 

Comunhão, as fotografias de Sr. João conseguem expressar a importância e o respeito a 

essa festa solene da infância. A sua intencionalidade em eternizar esses momentos 

através dos seus registros vai para além de uma simples lembrança, “documentar a 

primeira comunhão remetia, ainda, a uma dimensão de religiosidade a ser preservada” 

(BRITES, 2000, p.167).  

Considerações Finais 

 É perceptível o reconhecimento da riqueza das fontes sobre a infância que o Sr. 

João da Costa nos deixou com seus registros fotográficos e, ainda, sua genuína 

percepção sobre a infância como a “idade do brincar” ao dar destaque aos singelos, mas 

significativos brinquedos das crianças da Colônia José Teodoro. 

Seu olhar sobre a Primeira Comunhão como importante acontecimento na vida 

das crianças e de suas famílias, como uma grande festa, digna de reverência e devoção. 

Imagem 5: Filha do Sr. João da Costa com traje 

de Primeira Comunhão, tendo nas mãos um 

terço, um livro de Catecismo e uma vela. Foto 

João da Costa. 1964. 

 

Imagem 6: Sobrinha e filha do Sr. João da 

Costa ao lado do bolo de Primeira 

Comunhão. Foto João da Costa. 1964. 
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Destaco ainda seu cuidado em enaltecer a simplicidade, a preservação e o 

cotidiano da Colônia José Teodoro como pontos nodais de pertencimento e 

identificação de um lugar e de um povo que comungava das mesmas pelejas e alegrias, 

da mesma fé, dos mesmos princípios. 

 Mesmo com o desconhecimento acadêmico de Sr. João da Costa, posso citá-lo 

hoje como um fotógrafo da infância pois foi um homem à frente do seu tempo, quando 

com perspicácia, soube usar de sua máquina fotográfica como instrumento de registro 

da vida e da infância que o cercava. Talvez não imaginava que no futuro, sua fotografia 

fosse fonte de estudo para tantas pessoas. Talvez quisesse somente guardar lembranças 

da vida de sua comunidade. 

 Desta maneira, reitero a originalidade de suas fotografias como fontes primárias 

para a História da Educação, sobretudo para a História da Infância, visto a quase 

inexistência de fontes semelhantes que revelem tão profunda e graciosamente a infância 

em seu contexto natural. 
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LABORATÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E 

DESENVOLVIMENTO HUMANO: 40 ANOS DE HISTÓRIA NO 

ATENDIMENTO À CRIANÇA E À FORMAÇÃO DO EDUCADOR INFANTIL 

 

Ana Clara Ramos Correa – UFV/EIN 

Kamilla Botelho de Oliveira – UFV/EIN/PPGE 

Naise Valéria Guimarães Neves – UFV/UFJF/PPGE  

Bethania de Assis Costa Goulart – UFV/EIN  

Maria de Lourdes Mattos Barreto – UFV/EIN  

  

 Falar da história de 40 anos de atendimento à criança na Universidade Federal 

de Viçosa é um grande desafio e um grande prazer, pois, buscar a memória dessas 

unidades de educação infantil nos revela o comprometimento que a UFV demonstrou 

com os estudos científicos sobre a criança de 0 a 6 anos, mesmo antes desta faixa etária 

se tornar uma modalidade de ensino legalizada pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional no País. 

 O texto relata uma parte da história do Laboratório de Desenvolvimento 

Infantil/LDI e do Laboratório de Desenvolvimento Humano/LDH. Estes têm uma 

trajetória de atendimento à criança que completa em 2019, respectivamente, 31 e 40 

anos. Diante deste período considerável, os questionamentos que este artigo busca 

responder são: Qual a trajetória – suas transformações e desafios – do LDI e LDH? 

Quais marcos históricos constituem suas histórias? 

 Para compreender o papel e a importância do LDI e LDH na formação docente 

de profissionais para atuar com a primeira infância, é preciso conhecer suas trajetórias 

históricas, ou seja, quais marcos históricos e lutas ao longo do tempo essas instituições 

vivenciaram até chegar à proporção e atendimento atual. Portanto, o objetivo deste 

trabalho é apresentar, por meio de pesquisa documental, fatos históricos do LDH/LDI 

que marcaram suas transformações e sua função enquanto instituições formadoras na 

UFV. 

 Esta pesquisa apresenta uma perspectiva teórico metodológica qualitativa, 

preocupando-se mais com os sentidos, valores e aspirações do objeto de estudos 

(MINAYO, 1994). Por ser uma pesquisa descritiva buscamos descrever aspectos 

relevantes do LDI e LDH, em suas características e configurações históricas. Para a 
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elaboração desse trabalho foi feita uma pesquisa do tipo documental nos principais 

documentos referentes ao LDI/LDH, como o Projeto Político Pedagógico e os 

Relatórios Anuais dos anos de 2016 a 2018, bem como o acesso ao seu acervo histórico 

- folders, notícias de jornais, artigos e registros fotográficos. 

A pesquisa realizada por meio de documentos pode ser uma metodologia rica, 

pois possibilita contextualização histórica e sociocultural (SÁ-SILVA; ALMEIDA; 

GUINDANI, 2009), e uma visão de maturação e evolução de fenômenos – por meio de 

textos, imagens, testemunhos, vídeos (CELLARD, 2008 apud SÁ-SILVA; ALMEIDA; 

GUINDANI, 2009). Neste sentido, esta é uma estratégia fundamental para apresentar os 

fatos históricos do LDH e LDI e suas transformações. 

A partir da análise dos documentos, foi feito um levantamento de dados, marcos 

históricos e suas modificações, de modo a apresentar o que LDI/LDH representam e 

qual a sua importância no cenário educacional. Por meio da leitura e releitura destas 

fontes, esta pesquisa apresenta um levantamento dos principais marcos históricos e suas 

transformações enquanto instituições de atendimento à criança e de formação de 

professores. 

As Unidades Federais de Educação Infantil nas Universidades como Espaço 

de Formação de Professores 

A Criação das Unidades de Educação Infantil (UEI) nas Universidades Públicas 

se deu por um processo de lutas trabalhistas das mulheres trabalhadoras e estudantes 

universitárias. Segundo Raupp (2002), os movimentos sociais e feministas na década de 

70 pela assistência à mãe trabalhadora, foram fundamentais para a conquista do espaço 

de cuidado e educação da criança pequena tanto no âmbito trabalhista como 

universitário.  

Em 1972 foi inaugurada a primeira creche em universidade pública federal no 

Brasil, ponto inicial na formação de outras. Até o ano de 2002, das 52 universidades 

federais, 19 delas haviam instalado 26 creches e centros de atendimento à criança, com 

objetivos que vão desde assistência aos pais universitários e trabalhadores, até apoio ao 

processo de formação docente dos cursos que lidam diretamente com a educação 

(RAUPP, 2002).  

Nesse sentido, Raupp (2002) defende que a aproximação das Unidades de 

Educação Infantil com o contexto universitário permite maior reflexão a respeito da 
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educação da criança pequena. Além disso, esse vínculo que as UEI criam com as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão e os resultados que essa interação tem gerado, 

permite uma visualização da importância de se debater e lutar pela permanência dessas 

instituições na universidade pública. Raupp (2002) afirma que “a vinculação interna das 

UEI com a área da educação das universidades favorece o fortalecimento da unidade 

como um campo de formação.” (RAUPP 2002, p. 155). 

A Associação Nacional das Unidades Universitárias Federais de Educação 

Infantil – ANUUFEI se constitui como um espaço de interlocução entre as unidades, 

podendo fortalecer suas identidades e troca de informação. Embora as UEI apresentem 

singularidades, elas partilham a luta pelo reconhecimento dentro das universidades, cada 

uma com uma trajetória que permite reflexão sobre presente/passado/futuro 

(FERREIRA; CANCIAN, 2009). 

Conforme dito, as UEI podem ser ambientes de formação docente. O 

reconhecimento da necessidade da formação para se trabalhar como professor data do 

século XIX, com o início da idade do ofício (TARDIF, 2013). Desde então, há 

paradigmas que guiam esta formação, Gómez (1992) sintetiza dois deles: a 

racionalidade técnica e a racionalidade prática. A racionalidade técnica consiste em 

instrumentalizar o professor com técnicas, princípios e teorias para solucionar 

problemas. Este paradigma apoia-se na ideia de hierarquização entre investigação e 

produção de conhecimento e prática, sendo esta última subordinada às duas primeiras. 

No paradigma da racionalidade prática, a prática tem grande importância, pois o 

estudante vai analisar e atuar. No entanto, esta deve ser acompanhada de reflexão: 

reflexão na ação, reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na ação (GÓMEZ, 

1992; SCHÖN, 1992). Refletir na ação é pensar no que foi dito/feito em sala de aula, 

pensar sobre o que está fazendo no momento da prática presente. É ser capaz de 

compreender as representações figurativas dos alunos – ligadas ao cotidiano, trazidas da 

vida à escola – e auxiliá-los na coordenação destas às representações formais – saber 

escolar. O professor reflexivo entende que faz parte do processo de aprendizagem ficar 

confuso, assim, ele aceita e tenta compreender a confusão dos estudantes e abraça sua 

própria, assumindo que pode haver mais de uma resposta para a mesma questão 

(SCHÖN, 1992). 
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Para atuar como professor é necessário formação, competência profissional, para 

que o futuro docente melhore conhecimentos e disposições, e desenvolva 

profissionalmente o ensino. Portanto, formar professores deve ser um processo 

sistemático e organizado que leve ao aperfeiçoamento destas competências (GARCIA, 

1999). Um dos princípios da formação docente é a integração entre teoria e prática, 

sendo esta última “o núcleo estrutural do currículo” (ZABALZA, 1989 apud GARCIA, 

1999 p. 29). 

Gómez (1992) corrobora, afirmando que no paradigma da racionalidade prática a 

prática assume lugar central no currículo. Ela prepara o futuro professor nas 

capacidades e competências reflexivas, auxiliando para que ele seja um profissional 

reflexivo que cria, experimenta e corrige, com criatividade que vai além de 

procedimentos e regras, comparando estratégias para enfrentar problemas. 

Considerando as especificidades de formação de professores para a modalidade 

da educação infantil e a história de consolidação das UEI nas Universidades Federais 

reiteramos a importância da existência e manutenção dessas Unidades para oferecer 

uma formação inicial e continuada de qualidade e próxima da realidade da docência a 

ser vivenciada pelos futuros professores de educação infantil. 

O que dizem os Documentos sobre a História do LDH e do LDI? 
144 

O LDH é uma unidade do Departamento de Economia Doméstica (DED) da 

UFV, tendo como objeto de estudo a criança e sua família. Foi idealizado e criado pela 

profª Myrian de Oliveira Fernandes que o coordenou até 1988 com a finalidade atender 

as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão relacionadas à área de Família e 

Desenvolvimento Humano.  

 Até o ano de 2003 o LDH atendia crianças, filhas de pais/mães servidores da 

UFV com vagas distribuídas da seguinte forma: 5 vagas para filhos de servidores no 

nível de apoio, 5 vagas para filhos de servidores do médio e 5 vagas para filhos de 

servidores do nível superior. O processo seletivo era feito por meio de sorteio público. 

Cada turma era formada de 15 crianças que frequentavam em horário parcial. As 

crianças eram selecionadas com 3 anos e frequentavam o LDH até completarem 6 anos 

                                                 
144

Texto retirado da Dissertação de Mestrado: NEVES, Naise V. G.  Instituição de Educação Infantil e 

Família: Limites e Possibilidade de um Projeto Participativo e o Projeto Político Pedagógico do 

Laboratório de Desenvolvimento Infantil – LDI (versão não publicada). 
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de idade. Como a intenção precípua do LDH era formação profissional, as crianças e 

suas respectivas famílias eram atendidas por profissionais com formação na área de 

família e desenvolvimento humano, do quadro efetivo da UFV. O programa de 

educação infantil desenvolvido no LDH tem por objetivo promover o desenvolvimento 

integral das crianças atendidas, considerando os aspectos físico-motor, social, afetivo, 

cognitivo e moral. De acordo com sua filosofia e seus objetivos, o LDH preconisa 

indissociabilidade do cuidar e educar, proporcionando ambiente adequado às suas 

necessidades e interesses, em complementação à ação da família e da comunidade, sob 

orientação, coordenação, supervisão e execução de profissionais com formação na área 

de Família e Desenvolvimento Humano. 

 Desde sua idealização e inauguração o LDH já recebia estudantes de graduação 

para realização de aulas práticas desenvolvendo estudos nas áreas de educação, saúde, 

alimentação e vestuário. Até 2004, quando ocorreu a unificação do LDH com o LDI, o 

atendimento às crianças acontecia em horário parcial dividido em 2 turnos de crianças 

de 3 a 5 anos de idade e a seleção acontecia por meio de sorteio público como já 

explicitado. Com a unificação, o LDH passou a não realizar processo seletivo próprio e 

passou a receber as crianças que migravam do LDI quando completavam a idade de 5 

anos. Assim, a partir desse período passou a funcionar no LDH a sala 5 que atendia 

crianças até 5 anos e 11 meses. 

 Nessa nova configuração, o LDH passou a atender 20 crianças, em horário 

integral. Essas crianças eram filhos(as) ou tutelados(as) de funcionários da UFV, de 

órgãos vinculados à UFV, de discentes de graduação e pós-graduação da UFV. As 

crianças da comunidade viçosense são filhos(as) ou tutelados(as) de pessoas que 

residem na cidade de Viçosa-MG, sem vínculo com a UFV. As crianças frequentavam 

esta unidade no horário de 08 às 18 horas, perfazendo uma carga horária diária de 10 

horas ininterruptas. 

 Em 1988 foi inaugurada a Creche UFV, tendo como objetivo atender às 

necessidades das mães trabalhadoras da UFV que tinham crianças de 3 meses a 3 anos 

de idade. A proposta de sua idealização partiu de funcionárias desta Universidade que, 

cientes de seus direitos trabalhistas, reivindicaram esse serviço por meio de suas 

associações de classe.  
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Ocupando uma área de 1.183m², a Creche realizava o atendimento às crianças 

em horário integral. Em março 1993 o atendimento foi ampliado para crianças de até 

5,11 anos, em regime de atendimento parcial. A turma de 4 anos era atendida pela 

manhã e a turma de 5 anos, à tarde. Até 1999 a Creche UFV não tinha como propósito a 

formação de profissionais da infância, se restringindo especificamente à prestação de 

serviços às mães/pais servidores da UFV. 

Os profissionais que atuavam nesta Instituição eram contratados por empresas 

terceirizadas, perpassando por alguns contratos realizados por órgãos internos 

vinculados à UFV. Somente a coordenadora geral e uma técnica de nível superior da 

área de alimentação tinha vínculo efetivo com a UFV.  

O processo de seleção das crianças era realizado por meio de tabela com 

pontuação que priorizava a mãe servidora de nível socioeconômico baixo, maior 

número de filhos e maior tempo de trabalho na UFV. Portanto, a seleção era realizada 

considerando o direito da mãe trabalhadora e não da criança. Caso houvesse vagas 

ociosas, o pai, servidor da UFV tinha direito de concorrer a vaga. Além disso, 5% das 

vagas oferecidas eram destinadas às mães estudantes de graduação que se encontravam 

em vulnerabilidade econômica. 

 Em abril de 1999, a Administração Superior implementou nova proposta para 

que a UFV continuasse a prestar esse serviço à comunidade, objetivando não só oferecer 

espaço de atendimento à criança, mas também um espaço de formação profissional, bem 

como um espaço de produção e socialização de conhecimentos. Assim, a Creche UFV 

foi extinta, criando-se o LDI com objetivo precípuo de ser um espaço de formação 

profissional, produção e socialização de conhecimentos. 

 Por se tratar de uma unidade que passaria a ser um espaço de produção de 

conhecimento para o ensino, a pesquisa e a extensão, a UFV transferiu a 

responsabilidade dessa prestação de serviços para o DED sob a gestão da área de 

Família e Desenvolvimento Humano e, posteriormente, do curso de Licenciatura em 

Educação Infantil. Tal decisão se justificou, por esse departamento já trabalhar com a 

formação de profissionais em nível superior, para a educação infantil desde 1978. Todo 

esse processo foi oficializado com a publicação em Minuta de Portaria em março de 

1999, assinada pelo Reitor da época.  
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 Ressaltamos que o LDI tem por objetivo desenvolver práticas de cuidados e 

educação de crianças de 3 meses a 5 anos e 11 meses. O programa de educação infantil 

desenvolvido neste laboratório tem por objetivo promover o desenvolvimento integral 

da criança nesta faixa etária, nos aspectos físico-motor, social, afetivo, cognitivo e 

moral, proporcionando-lhes um ambiente adequado às suas necessidades e aos seus 

interesses, em complementação à ação da família e da comunidade.  

 Alguns fatos marcaram a mudança de Creche UFV para Laboratório de 

Desenvolvimento Infantil – LDI. Dentre eles, ressaltamos a ampliação dos objetivos, 

pois passou a ter como proposta o atendimento às aulas práticas das disciplinas do 

Curso de Economia Doméstica - Licenciatura em Educação Infantil; Licenciatura em 

Educação Infantil e cursos afins (Dança, Nutrição, Arquitetura, Educação Física, 

Agronomia, Psicologia e Pedagogia), além do maior envolvimento dos professores e 

técnicos da área de Família e Desenvolvimento Humano do DED. O envolvimento 

destes cursos afins vem acontecendo por meio de visitas técnicas, aulas práticas, 

estágios curriculares e extracurriculares, desenvolvimento de projetos de ensino, 

pesquisa e extensão. 

 Em fevereiro de 2003, o LDI iniciou o atendimento em período integral para a 

turma de 4 anos. Ao final desse ano o LDI passou por nova reestruturação, porém, dessa 

vez, uma reestruturação relacionada à faixa etária de atendimento, ao número de 

crianças atendidas, ao período de atendimento e, consequentemente, à reforma na 

estrutura física. Nessa nova proposta, o LDI passou a atender, em 2004, crianças na 

faixa etária de 3 meses a 4 anos em horário integral, disponibilizando 87 vagas. As 

crianças da turma de 5 anos migraram, automaticamente, para serem atendidas no LDH. 

Esse é um grande marco histórico, uma vez que em 2004 ocorreu a unificação do LDI 

com o LDH. Diante disso, o LDH também passa a atender as crianças em horário 

integral. 

Unificação do LDH com o LDI e sua relação com a formação profissional do 

professor de Educação Infantil 

No ano de 2004 ocorreu a unificação do LDI com o LDH constituindo uma 

Unidade de Educação Infantil. Entretanto, mesmo unificado, cada unidade permaneceu 

com a mesma nomenclatura – LDI e LDH. Assim, o LDI atendia em horário integral as 

turmas de berçário até 4 anos e o LDH passou a atender a turma de 5 anos também em 
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horário parcial. Ambos objetivando atender às atividades de ensino, pesquisa e extensão 

e regidos pelos mesmos princípios e objetivos.  

 Considerados como um espaço de formação profissional integrando atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, o LDI/LDH objetivam no ensino: oferecer condições 

adequadas para disciplinas da graduação e pós-graduação, em particular, para a 

realização de aulas práticas do curso de Educação Infantil e demais Cursos que 

solicitarem; oferecer estágios curriculares e extracurriculares para curso de Educação 

Infantil e áreas afins; capacitar o estudante de graduação para trabalhar em programas 

destinados à criança de 0 a 5 anos, visando o seu desenvolvimento integral e harmônico, 

bem como desenvolver programas de atendimento às famílias; fornecer subsídios 

teórico-práticos para elaboração de propostas destinadas ao atendimento à criança e à 

família. Na pesquisa: oferecer condições para a realização de pesquisas 

interdisciplinares em educação infantil e promover, coordenar, desenvolver, realizar e 

difundir estudos e pesquisas relacionadas à família e à criança. Na extensão: 

desenvolver programas de extensão por meio de atendimento aos 

pais/mães/responsáveis usuários; desenvolver programas e projetos de extensão 

relacionados ao cotidiano das crianças; assessorar programas de educação infantil em 

instituições públicas e privadas; oferecer formação continuada a profissionais que atuam 

com crianças; promover palestras, seminários, cursos e outros eventos destinados aos 

profissionais da área e área afins e às famílias usuárias; desenvolver programas de 

envolvimento da família na instituição e de empréstimos de livros. 

 O trabalho desenvolvido no LDI/LDH está em consonância com princípios 

definidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil: princípios 

éticos da autonomia, responsabilidade, solidariedade e respeito ao bem comum; 

princípios políticos dos direitos e deveres de cidadania, exercício da criticidade e 

respeito à ordem democrática; e dos princípios estéticos da sensibilidade, criatividade, 

ludicidade, qualidade e diversidade de manifestações artísticas e culturais. 

 Diante desses princípios, o currículo da educação infantil, o planejamento e as 

atividades desenvolvidas com as crianças se baseiam na crença de que essas se 

desenvolvem por meio da interação com o outro e da ação com ambiente, utilizando-se 

como recursos metodológicos os jogos e as atividades lúdicas. Portanto, a ludicidade e a 
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interação social são os condutores indispensáveis na construção dessa proposta 

pedagógica. 

 Dentre os serviços prestados por estes laboratórios destacamos o Programa de 

Envolvimento da Família, o Programa de Empréstimo de Livros às Crianças, o 

Programa de Envolvimento da Comunidade e o Programa de Alimentação. Cada 

programa deste tem objetivos e ações específicas que demandam de diversificados 

projetos de ensino, de pesquisa e de extensão.  

 O Programa de Envolvimento da Família se constitui de ações – planejadas pela 

instituição e/ou sugeridas pela família – que possibilitam às famílias das crianças se 

envolverem em atividades relacionadas ao atendimento à criança. Objetiva promover 

maior integração entre famílias, instituição e crianças visando um atendimento de 

qualidade à criança e sua família; por meio desta interação a troca de informações entre 

elas. Esta integração pode ser um mecanismo de feedback entre instituição de educação 

infantil e família na sua proposta de promover melhor qualidade no atendimento à 

criança e à família. 

 Os membros da comunidade Universitária e Viçosense contribuem para o 

desenvolvimento das atividades com as crianças no LDI/LDH. Essa interação ocorre por 

meio da participação de profissionais com diferentes formações (artistas plásticos, 

escritores, músicos, biólogos, veterinários).  

 O Programa de Alimentação proposto pelo LDI/LDH tem como objetivo 

oferecer uma alimentação adequada de acordo com as necessidades nutricionais das 

crianças. É desenvolvido não só para atender as necessidades nutricionais das crianças, 

mas também para proporcionar a construção do conhecimento físico, social e lógico-

matemático da criança, e possibilitar a construção da autonomia. 

 Em 2012 a equipe do curso de Educação Infantil da UFV iniciou o processo de 

regularização do funcionamento do LDI e LDH para atendimento à Resolução 

CNE/CEB nº 1/2011 que fixa normas de funcionamento das unidades de Educação 

Infantil ligadas à Administração Pública Federal direta, suas autarquias e fundações. 

 Em 2014, o MEC autorizou, para o DED, abertura de concurso público para 

quatro vagas de professoras da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico – EBTT, 

reduzindo assim o quadro de professores terceirizados. 
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 Em janeiro de 2015, iniciou-se uma reforma no LDH e as crianças da faixa 

etária de 5 anos passaram a ser atendidas no LDI, provisoriamente, havendo necessidade 

de uma nova estruturação do espaço físico para atender as devidas faixas etárias - 

eliminou-se um dos berçários e o espaço foi adaptado para atender todas faixas etárias 

até finalização da reforma. 

 No segundo semestre de 2015, a administração superior da UFV, solicitou a 

sistematização de uma proposta de atendimento em horário parcial, visando redução de 

custos, aumento de vagas ofertadas e redução no quadro de funcionários. Após ampla 

discussão a proposta sistematizada foi aprovada e o LDI/LDH modificou a modalidade 

de atendimento para período parcial e passou a atender em dois turnos, duplicando o 

número de vagas ofertadas.  

 Assim, ao finalizar a reforma do LDH, as turmas serão distribuídas da seguinte 

forma: LDI atenderá as crianças de 0 a 3 anos (modalidade Creche) e LDH atenderá as 

crianças de 4 e 5 anos (modalidade pré-escola). Todas as turmas continuarão a ser 

atendidas em horário parcial. 

 O LDI/LDH se configura como uma instituição pública, gratuita, de qualidade e 

socialmente referenciada que acredita na educação infantil como direito de todas as 

crianças e dever do Estado e tem por objetivo geral “garantir à criança acesso ao 

processo de ampliação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagem de 

diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à 

confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à integração com 

outras crianças” (Resolução Nº 5/2009 do MEC/CNE/CEB), bem como ampliar a 

construção de conhecimentos na área de Educação Infantil relacionados ao 

desenvolvimento e à aprendizagem das crianças e a integração com as famílias e a 

sociedade.  

 Em consonância com a Resolução nº 1 da CEB, 2011, que dispõe sobre 

igualdade de acesso e permanência da criança e atendimento gratuito, LDI/LDH passou 

a realizar o processo de seleção das crianças por meio de sorteio público.  

 Este sorteio é organizado considerando o número de vagas por sala/turno. São 

sorteados titulares e suplentes. Vagas de suplentes têm vigência de ano. Caso haja vagas 

ociosas um novo edital é publicado. Em 2015 foi realizado o 1º sorteio público para que 

todas as crianças do município tivessem direito a concorrer a uma vaga, para o ano 
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letivo de 2016. Portanto, os anos de 2015 e 2016 tiveram como marcos históricos a 

modificação do processo seletivo dando ênfase ao direito da criança de estar 

matriculada na Educação Infantil e a modalidade de atendimento para horário parcial, 

em 2 turnos para a faixa etária de 3 meses à 5,11 anos.  

 Para efetivação dessa nova modalidade de seleção foi instituída uma Comissão 

de Sorteio Público de Vagas do LDI/LDH, formada por membros internos – servidores 

ligados ao trabalho no LDI/LDH, membros externos e o representante de pais dos 

laboratórios. Esta comissão se responsabiliza pela elaboração do edital – condicionada 

pela aprovação do Conselho Administrativo do LDI/LDH – divulgação em mídias, 

preparação, realização e documentação do sorteio. Os sorteios são abertos ao público e 

registrados por meio de imagens e vídeos (DAMASCENO, 2016). 

 O ambiente físico dos Laboratórios é organizado em setores (administrativo, 

serviços e de atendimento à criança). Cada setor é constituído por ambientes planejados 

de acordo com a filosofia e objetivos propostos por esta instituição. O setor de 

Atendimento à criança inclui: Berçário, salas 1, 2, 3, 4 e 5. O berçário e sala 1 dispõem 

dos seguintes ambientes: sala de atividades, sala de repouso, sala de troca e solário. As 

salas 2, 3, 4 e 5, contêm os seguintes ambientes: sala de atividades, banheiros, área 

externa com playground e área coberta; Serviços: cozinha, sala de distribuição de 

lanches, área de serviços, depósitos e copa (NEVES; MARTINS, 2012/2013). 

 A partir da sala 2 o ambiente é organizado em áreas ou centros de interesse. Os 

centros de interesse são agrupados de acordo com as principais funções e experiências 

que oportunizarão as crianças vivências diferenciadas. Esse arranjo do ambiente 

favorece o desenvolvimento integral da criança, tornando-a mais independente do 

adulto, possibilitando o desenvolvimento de sua autonomia (SANTOS; RESENDE; 

CALEGÁRIO, 2004). 

O LDH/LDI enquanto instituições formadoras de futuros professores, atendem 

estudantes de graduação e pós-graduação. Em 2018 foram ministradas 12 disciplinas do 

curso de Licenciatura em Educação Infantil, com um total de 313 alunos matriculados, 

além de 2 pesquisas e variados eventos de extensão (COSTA, SANTOS, 2019).  

Ao observar como se dá este processo de formação, principalmente por meio de 

aulas práticas realizadas nos laboratórios, percebe-se uma valorização da prática e do 

senso crítico e reflexão. Durante as aulas, os estudantes têm oportunidade de observar a 
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prática das professoras, interagir com as crianças, desenvolver atividades, vivenciando 

na prática o que estudam na teoria. As professoras das salas também são formadoras 

destes estudantes, tendo um papel de supervisão e orientação destes alunos. Ao findar o 

período de observação ou desenvolvimento de atividades, os estudantes retornam à sala 

de aula, onde tem a oportunidade de relatar e refletir sobre o vivenciado e trocar 

experiências com os colegas, com a professora ou técnica responsáveis pela aula. 

Percebe-se, portanto, que a rotina de aulas práticas no LDI e LDH para a 

formação de professores, especialmente da Educação Infantil, se assemelha ao 

paradigma da racionalidade prática, no sentido de que há valorização da reflexão na 

ação e sobre a ação, verbalização sobre a atuação na prática e observação direta sobre 

esta atuação, além de permitir que os estudantes vivenciem o cotidiano em sala de aula 

sob supervisão. 

 Considerações finais 

O LDH e o LDI cultivam uma história que completa 40 anos de atendimento a 

criança e sua família. Mergulhar nesta história, por meio da pesquisa documental, fez 

com que emergissem fatos relevantes, ora até então desconhecidos, ora escondidos na 

memória.  

Estes laboratórios são unidades de educação infantil essenciais na formação de 

futuros professores e demais profissionais. Percebe-se que a equipe destes laboratórios 

tem se esforçado para colaborar para uma formação pautada no paradigma do tipo 

racionalidade prática, visto que é um local em que os estudantes vivenciam atividades 

desenvolvidas por profissionais, sendo supervisionados por eles, aliando a teoria – 

aprendida em aulas teóricas – com a prática em sala.  

Além disso, os estudantes têm a oportunidade de desenvolver atividades, 

também sob supervisão, podendo utilizar da imitação, da criatividade e da teoria para 

atuar em um ambiente que representa a realidade em uma instituição de educação 

infantil, mas protegidos de assumir responsabilidades para as quais ainda estão se 

preparando, conforme sugerido por Gómez (1992). 

A observação direta, elemento destacado por Schön (1992), feita pelas 

professoras das salas do LDI e LDH e pelas professoras e técnicas que acompanham as 

aulas práticas, bem como o diálogo com elas, permite que os estudantes sejam 
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confrontados com dados sobre suas atuações, o que também pode levá-los a refletir 

sobre sua prática.  
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FONTES PORTUGUESAS NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: 

POSSIBILIDADES DE USO NA PESQUISA E PRODUÇÃO DE BANCO DE 

DADOS (SÉCULO XVIII e XIX) 

 

Gabrielle Pacheco Noacco - UFMG 

Maria Luísa de Souza Castro Pena - UFMG 

 

A pesquisa científica em torno da compreensão das práticas educativas, nos mais 

diversos tempos históricos, é percebida como essencial para entender a forma pela qual 

a educação se constitui atualmente. Para tanto, o trabalho em torno da chamada 

“História da Educação”, hoje consolidada, tem atraído novos pesquisadores que fazem 

acréscimos significativos para a compreensão das práticas educativas. As 

temporalidades desse campo englobam desde as primeiras práticas na antiguidade, da 

Idade Média europeia, perpassando por sua chegada às colônias americanas e até os dias 

atuais, sendo possível, inclusive, evidenciar como algumas técnicas bastante antigas que 

ainda têm espaço nas salas de aulas contemporâneas. Esse campo, pois, auxilia na 

complexificação do próprio entendimento histórico, já que integra e enriquece os 

debates em torno das mais diversas facetas do conhecimento, sobretudo, pela educação 

entremear em complexas e extensas redes, que se relacionam com a política, com a 

história, com a sociologia, etc. Insere-se, nesse óptica, a própria obrigatoriedade da 

disciplina História da Educação em cursos de licenciatura em História e Pedagogia, o 

que ressalta ainda mais a relevância da compreensão das transformações da relação de 

ensino e aprendizagem e as diferentes relações do Estado com a educação, sendo uma 

forma de problematizá-la não apenas no passado, como também no presente. 

Sabendo que este é um campo muito vasto e da impossibilidade de, 

pretensiosamente, tentar abordar o tema de maneira geral, o presente trabalho irá centrar 

sua reflexão no recorte temporal do período colonial brasileiro e, espacialmente, na 

Capitania de Minas Gerais. No que tange ao período do Brasil Colonial, ainda existem 

dificuldades em se desenvolver pesquisas na área, sobretudo, pelo difícil acesso às 

fontes existentes devido às suas características, ocasionado pelo fato de os temas da 

educação não serem facilmente identificáveis nas indexações existentes. Dentro desse 

espectro, insere-se ainda a dificuldade de catalogação dessas fontes e boa adequação do 

material para o trato histórico.  Ademais, boa parte das fontes históricas utilizada para 
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estudar tal período são manuscritas ou impressas, o que torna necessário o recurso da 

paleografia e um maior adensamento no próprio trato do documento. Dessa forma, outro 

problema importante é o fato de que a conservação dessas fontes também é prejudicada 

pelas condições, nem sempre favoráveis, de muitos dos arquivos, sujeitas à umidade e 

mofo, o que dificulta ainda mais o trabalho do historiador.  

Como forma de contribuir para a divulgação de fontes portuguesas para o estudo 

da educação no Brasil colonial, pretendemos, portanto, no presente texto, analisar 

algumas características dessas fontes e apresentar as possibilidades de organização de 

dados a partir delas, a fim de disponibilizá-los para os pesquisadores brasileiros por 

meio de um Guia de Fontes específico, em desenvolvimento no Grupo Cultura e 

Educação nos Impérios Ibéricos (GEPHE), da Faculdade de Educação da UFMG 

coordenado pela professora Thais Nívia de Lima e Fonseca. 

 As pesquisas que visam compreender o Brasil Colonial já superaram a 

perspectiva de pensar a sociedade colonial como a dualidade entre senhores e escravos, 

brancos e negros. É preciso compreender que a composição dessa localidade era mais 

plural e mais mestiça do que pretendia demonstrar a historiografia tradicional. Ir além 

dessa dualidade é entender a religiosidade, as formações familiares, os costumes 

cotidianos, as especificidades na organização de cada capitania, os problemas da 

legislação etc, ou seja, tudo que envolve uma análise menos generalizante do tema. 

Nesse sentido, é necessário depreender que no Brasil colonial insere-se uma sociedade 

moldada a luz dos projetos civilizatórios europeus. Mais que isso, é preciso 

desmistificar que aqui se encontrava um escopo social homogêneo, haja vista a grande 

diversidade e singularidade das regiões e dos povos habitantes nesse território. Nisso, se 

insere, pois, uma análise em torno da educação e das práticas educativas, entendidas 

aqui como frutos desse Brasil sincrético, tal como resultados de distintos processos 

sociais.   

Pensar a educação no Brasil Colonial é, portanto, um trabalho árduo. Para tanto, 

é necessário compreender como o processo de ensino era visto e entendido pelas 

pessoas na América Portuguesa. É essencial que não se caia em reducionismos e 

compreenda-se às singularidades que envolvem esses processos, tendo em mente que há 

uma “educação de natureza não só escolar, em seus vários níveis, mas também não 

escolar, presentes nas práticas sociais e culturais cotidianas” (FONSECA, 2009, p. 9). 
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Nesse sentido, a educação não se limitava ao mero entendimento do latim e da 

geometria. Ela era, sobretudo, baseada em um “processo de formação dos indivíduos 

para que se integrassem adequadamente à vida em sociedade, conforme as referências e 

valores aceitos e legitimados" (FONSECA, 2016, n.p.). Ou seja, a educação se 

articulava de modo que os sujeitos escolares fizessem parte, de maneira intrínseca, de 

um “processo civilizatório”, onde tinha-se em voga o ideal de formá-los como cidadãos 

que respeitassem o status quo e os valores que eram aceitos na sociedade.  

Em muitos momentos, percebe-se, assim, um certo anseio para que a educação 

auxiliasse os indivíduos a seguirem o caminho da fé e, com isso, não fossem 

corrompidos pelo mundo. Sabendo disso, entende-se melhor a importante função dos 

professores régios nesse processo de formação do súdito cristão. Para serem aprovados 

nos concursos de admissão ao magistério, deveriam demonstrar ter boa moral e exímio 

conhecimento da catequese da Igreja Católica. A educação era, portanto, necessária para 

que as pessoas seguissem o “verdadeiro conhecimento de Deus, de si mesmas e da 

multiplicidade das coisas" (FONSECA, 2016, p.132). Esses apontamentos perpassam a 

convergência que existe entre a educação e a religião, que, em palavras miúdas, uma era 

inerente à outra. Nas classes baixas, sobretudo, era mais perceptível essa relação de 

processo civilizatório em torno de uma moral religiosa, como afirmado por Thais de 

Lima e Fonseca:  

A preocupação das autoridades com a adoção de medidas de controle 

sobre as camadas mais baixas da população, via educação, esteve 

muito ligada, desde a Idade Média, a Igreja e sua atuação no ensino e 

difusão da doutrina cristã, intensificada com o Concílio de Trento, no 

século XVI.(...) Assim, no século XVIII a idéia de educação para as 

camadas mais baixas da população o esteve profundamente associada 

a difusão da doutrina cristã e da formação profissional como meios de 

controle, e seria realizada, predominantemente, em instituições de 

natureza caritativa, ligadas a ordens religiosas. (FONSECA, 2016, 

p.178) 

 

 Essas percepções se fundamentam, especialmente, em não permitir a ascensão 

social por meio da educação, que, como já exposto, visava o respeito a uma hierarquia 

social pré definida. Assim sendo, a educação das classes mais baixas restringia-se ao 

ensino das primeiras letras, já que o objetivo limitava-se a uma melhor compreensão das 

doutrinas religiosas. Nesse viés, ainda com o intuito de manter o controle das classes 

existentes, nos estratos mais populares, os jovens desde cedo também eram ensinados 
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no ofício de sua família, os quais, geralmente, eram ofícios mecânicos, tal qual a 

carpintaria. Isso demonstra que, durante esse período, é difícil pensar na educação como 

algo somente atrelado à escola, principalmente, pelo espaço escolar não ser bem 

definido em todas as localidades. A educação ocorria, portanto, nos mais amplos 

diversos ambientes, como na Igreja e no próprio âmbito familiar, e englobava as mais 

diversas práticas educativas. A exemplo dessas práticas que se constituíam em um 

ambiente diferente do escolar é o teatro. Comumente utilizado para educar a população, 

o teatro era utilizado pela “elite cultural para impor, ou tentar impor, a sua concepção de 

mundo, seus valores, modelar os comportamentos das pessoas e, aqui especialmente, 

construir uma civilidade. ” (JULIO, 2007, p.80).  

Nesse sentido, conforme apresentado, verifica-se que é um trabalho 

extremamente melindroso pensar os processos educativos durante o período colonial, 

sobretudo, por eles se desenvolverem nos mais diversos espaços. Para tanto, a utilização 

de fontes históricas das mais distintas categorias possibilita a complexificação do 

entendimento dos processos educativos. Ainda dentro dessa lógica, para que a discussão 

sobre as fontes seja realizada de forma clara é preciso fazer alguns apontamentos acerca 

do documento e do papel do historiador para transformá-lo em fonte. Pensar nos 

documentos históricos requer, então, um trabalho para defini-los. Conforme Jacques Le 

Goff, 

O documento não é inócuo. É, antes de mais nada, o resultado de uma 

montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da 

sociedade que o produziram, mas também das épocas sucessivas 

durante as quais continuou a viver, talvez esquecido, durante as quais 

continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio. (...) [O 

documento] Resulta do esforço das sociedades históricas para impor 

ao futuro – voluntária ou involuntariamente – determinada imagem de 

si próprias.  (Le Goff, 2003, p. 537-8) 

 

 Aludido a isso, o trabalho do historiador não se refere apenas a ler os 

documentos, se forma que também são necessárias técnicas que permitam identificar os 

aspectos mais subjetivos e não ditos do texto. Nessa perspectiva, Fernando Catroga 

reitera que nem a história e nem a historiografia “se faz[em] somente com documentos” 

(CATROGA, 2010, p. 27).  Para tanto, é necessário um caráter imaginativo, métodos e 

críticas utilizados pelo historiador na leitura do próprio documento, o transformando em 

fontes.  
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 Tendo em vista essas questões pragmáticas em relação ao trabalho de pesquisa, 

podemos nos voltar à especificidade dos conjuntos de fontes provindas de Portugal. Os 

arquivos portugueses possuem inúmeros documentos sobre o Brasil que, geralmente, 

chegam aqui por meio de transcrições feitas por pesquisadores que puderam visitar os 

grandes arquivos de Portugal ou pelo acesso aos documentos digitalizados presentes  

nos arquivos e nas bibliotecas digitais. Os documentos trabalhados, de cuja organização 

tratamos no presente texto, vem dos mais diversos locais, como a Torre do Tombo, a 

Biblioteca Nacional de Lisboa e a Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. As 

fontes da Torre do Tombo englobam os fundos Ministério do Reino, a Inquisição de 

Lisboa, o Conselho Geral do Santo Ofício, Registro geral de Mercês e a Casa das 

Galveas. Para mais, essas fontes privilegiam o século XVIII e as duas primeiras décadas 

do século XIX, principalmente devido às reformas educacionais desenvolvidas pelo 

Marquês de Pombal. Cabe aqui colocar que, apesar de as políticas estatais empreendidas 

por Pombal no século XVIII não terem alcançado os resultados almejados, 

especialmente devido aos embargos causados pela falta de especificações na própria 

legislação, isso não diminui a “sua importância como tentativa de promoção do 

desenvolvimento do Império Português” (FONSECA, 2009, p. 8). Mais do que isso, a 

ação pombalina se demonstrou inovadora e pautada, sobretudo, nos valores que estavam 

vigentes na Europa. Isto é, a adoção de um certo racionalismo e cientificismo que 

moldaram as novas relações sociais.  

Por meio do trabalho de pesquisa voluntária, em desenvolvimento no Grupo 

Cultura e Educação nos Impérios Ibéricos da Faculdade de Educação da UFMG, 

pretendeu-se reunir os documentos que poderiam ser úteis para o estudo da área de 

História da Educação em um guia de fontes, sobretudo, aquelas encontradas nos 

arquivos portugueses. Nesse sentido, as informações sobre esses documentos serão, 

brevemente, disponibilizados na internet para os pesquisadores brasileiros por meio de 

um Guia de Fontes específico. Isso por que, “uma historiografia mais sofisticada requer 

uma inovação no uso das fontes e isto não será possível sem uma nova prática de 

pesquisa, uma nova prática arquivística e uma nova sensibilidade documentária” 

(Ragazzini, 2001, p. 26 apud Ranzzi e Gonçalves, 2010, p.31). Tendo isso em vista, o 

projeto procura facilitar o acesso aos arquivos portugueses, já que eles auxiliam no 

processo de completude dos documentos existentes nos arquivos brasileiros. Para tal, 

utilizamos algumas indexações para auxiliar a pesquisa, como por exemplo alguns 
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dados relativos à localidade, ano do documento, as pessoas envolvidas e as referências. 

Com isso, o historiador, teria, então, como apoio o uso do guia e da catalogação como 

um auxílio para o acesso aos documentos históricos, facilitando assim o trabalho do 

historiador na remontagem do passado. O arquivo intitulado de “Guia de Fontes” ficará 

disponível no site do Grupo Cultura e Educação nos Impérios Ibéricos .  

 As fontes configuram-se, então, como experiências concretas do passado 

(Rüsen, 2001, p.37) pelo qual podemos interpretar e perceber diferentes temáticas 

oriundas da sua interpretação. As práticas educativas, as culturas escolares, os 

professores régios, os indivíduos e os sujeitos envoltos nos processos de aprendizagem 

sedimentam as relações entre os detentores do poder com a educação. Essas são 

algumas das temáticas possíveis das quais as fontes históricas, trabalhadas pelo “Guia 

de Fontes”, permitem a interpretação. Ademais, a utilização de fontes portuguesas não 

só complementam as fontes presentes nos arquivos nacionais, mas também indicam 

novas formas de se pensar as práticas educativas, na medida em que se tem presente 

outros gêneros não usuais para a análise histórica.  

 Um bom exemplo de como um acesso amplo e organizado possibilita um 

alargamento das possibilidades de entendimento do tema, é o uso das petições feitas por 

professores régios após das Reformas de 1772. Esses, como explica Fonseca 

são interessantes documentos não apenas naquilo que confirmam 

sobre as dificuldades nas relações entre os funcionários e o Estado, 

mas também porque permitem o vislumbre de parte das vidas desses 

indivíduos e suas relações nas comunidades onde viviam e 

trabalhavam (FONSECA, 2009, p.65). 

 

Como já foi explicitado, a educação não era algo atrelado à escola, de forma que 

ela acontecia de modo muito mais diversificado e nos mais plurais meios sociais. No 

caso específico de Minas Gerais, os Jesuítas não se estabeleceram tão bem igual às 

outras localidades. Para tanto, manteve-se aqui outras formas de educação, como as 

aulas realizadas com professores particulares e, posteriormente, o sistema de aulas 

régias. A complexibilidade dos professores régios e as suas relações sociais com a 

sociedade são uma das temáticas que podem ser extraídas dessas fontes. Os baixos 

salários, os atrasos para o pagamento e a desvalorização da profissão são alguns dos 

aspectos pelos quais perpassavam os professores régios. Isso é visualizado na própria 

alocação social desses profissionais, haja vista que era extremamente comum que os 
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professores buscassem outras formas de complementar sua renda, conforme aludido por 

algumas fontes. Consoante a isso, um dos fatores que tornavam essas profissões tão 

atraentes seriam “algumas vantagens dadas pela Coroa Portuguesa” (FONSECA, 2011, 

p.99), como por exemplo os títulos de nobreza ofertados para os professores régios de 

Gramática Latina, Desenho e Música. Esses indícios também podem ser encontrados 

nas fontes portuguesas trabalhadas pelo Guia de Fontes, que se resumem a privilégios e 

tentativas dos professores em obter posições sociais mais elevadas devido às suas 

carreiras. Os documentos do Ministério do Reino possuem fortes indicações de quais 

seriam esses privilégios, como no documento da Consulta da Juntas da Diretoria Geral 

dos Estudos que permitem testemunhar, conforme referido por Fonseca (2011, p.103), a 

exclusão dos professores régios de servir nos empregos das governanças, mesmo não 

tendo direito legal a esse privilégio. Outros privilégios que os professores usurfruiam 

era a  

ocupação de certos lugares nas festividades públicas civis e religiosas, 

a isenção de tributos, a concessão de facilidades no trato com a justiça, 

o direito de não ser preso sem clara prova de delito, e o abrandamento 

de penas (...). Os professores de Gramática Latina, Grego e Retórica 

receberam ainda o privilégio de aposentadoria ativa, que lhes permitia 

o uso de casas desocupadas para suas residências  (Fonseca, 2011, p. 

104-5) 

 

Os professores régios, pois, se beneficiavam de distinções nada miseráveis o que 

estimulava a profissão, apesar das complicações. Dentro disso, eles poderiam apoiar-se 

nesses privilégios e obter posições sociais mais elevadas, garantindo, 

concomitantemente, um melhor patamar e estilo de vida.  

As fontes portuguesas revelam, assim, uma importante faceta da sociedade 

colonial, sendo por isso elementos essenciais para a compreensão da história da 

educação, em conjunto com todas as suas pluralidades. Para tanto, a disponibilidade do 

Guia de Fontes visa facilitar o trabalho do historiador para as possibilidades de novas 

interpretações, por meio da catalogação e referências. Tal trabalho potencializa também 

uma abertura de horizontes e perspectivas dentro do estudo sobre o Brasil colonial. Mais 

do que isso, tais fontes elucidam a importância das práticas educativas dentro do escopo 

social brasileiro ao longo do século XVIII e XIX e conferem, com isso, um maior 

esclarecimento no que tange às relações e os processos de conformação social que 

rondavam, não só o imaginário local, mas as vivências e experiências dos indivíduos. 
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Como reafirmado por CH. V. Langlois e C. Seignobos, a falta de inventários e 

catalogações significa a “impossibilidade de conhecer a existência dos documentos, a 

não ser por acaso” (LANGLOIS e SEIGNOBOS, 1948, p.06), de forma que a uma 

necessidade de se repensar o trato dos documentos e a riqueza que eles carregam. Nesse 

sentido, o projeto busca permitir que os historiadores utilizem para a pesquisa tanto as 

fontes portuguesas quanto as fontes encontradas nos arquivos brasileiros, na qual uma 

possa completar lacunas da outra e, sobretudo, torne a produção historiográfica mais 

opulente e rica.  
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As práticas educativas são, ao longo do tempo, pontos de interesses em diversas 

pesquisas que se propõem a analisar o lugar da educação em determinadas sociedades. 

Entretanto, a produção de trabalhos referentes a essa temática, com enfoque direto no 

Brasil Colonial, ainda é, no presente momento, pouco desenvolvida e abordada, 

sobretudo, no que tange a aprofundamentos em relação ao sistema educacional que se 

desenvolveu na colônia portuguesa. A priori, esse cenário encontra respaldo, 

especialmente, nas dificuldades obtidas no trato das fontes, uma vez que muitos 

documentos são de difícil acesso e localização, fato ainda corroborado pela 

característica da maioria desses materiais, dado que muitos se encontram sob a forma de 

manuscritos, intrincando ainda mais a pesquisa.  

Dentro dessa perspectiva, insere-se também o fato de que muitos registros 

oficiais se revelavam dispersos em vários órgãos ao longo do período colonial, o que 

resultaria em uma fragmentação da busca de dados e, consequentemente, da efetivação 

de trabalhos sobre essa temática. Para além dessa questão bibliográfica, o sistema de 

ensino desenvolvido na colônia, por meio das reformas pombalinas – assunto ainda a ser 

abarcado no presente texto – “guarda particularidades, sendo uma delas a sua opacidade 

material, pois as aulas não tinham um lugar certo e específico para acontecer, sendo tão 

móveis quanto o eram seus professores” (FONSECA, no prelo, p.16), de modo que a 

documentação acerca desse sistema acaba sendo escassa ou até mesmo inexistente em 

alguns casos. Ainda nesse viés, muitos dos trabalhos já realizados acabam por focar na 

educação de catequese e no papel central da expulsão dos jesuítas pelo Marquês de 

Pombal em 1759, enquanto outros, segundo Thaís Fonseca (2006), privilegiando fontes 

provenientes das instituições oficiais e da Igreja, acabam retratando a “educação 

colonial de forma bastante generalizada, pouco se detendo nas especificidades 

regionais” (FONSCA, 2006, p.56). 
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Destarte, cabe aqui, portanto, uma reflexão acerca da necessidade de uma 

produção que englobe as práticas de ensino dentro da realidade colonial do Brasil. 

Concomitantemente, é valido uma remodelação do trabalho com as fontes, 

privilegiando, para além dos documentos oficiais e oriundos da Igreja, fontes cartoriais, 

atestados, inventários e outros tipos de materiais que possam traçar o funcionamento da 

sociedade. Ademais, cabe também o uso de mecanismos auxiliares, como o recurso a 

paleografia na interpretação de textos e a utilização de mapas na demarcação de áreas 

que constam a presença de professores régios. Por fim, repensar a questão dos 

conceitos, como já aludido por Reinhart Koselleck (2006) em sua obra Futuro Passado, 

é de suma importância para a interpretação e abordagem histórica, de modo que a 

alocação de termos como “escola, aula, aluno, escolarização, cultura escolar, práticas 

escolares, são algumas referências conceituais que precisam ser entendidas num quadro 

de significados diverso, ou mesmo questionadas quanto à sua pertinência para aquele 

período histórico” (FONSECA, 2005, p.02). Ainda nesse ângulo, destinar um espaço 

para se repensar as práticas sociais e a História Cultural, ideais postulados por Carlo 

Ginzburg (2001) e Roger Chartier (1990), faz com que a pesquisa histórica se torne 

mais opulente, possibilitando uma maior quantidade de resultados e respostas, dado que 

os processos educativos estão inseridos em um quadro e contexto social específico.   

Tendo em vista as problematizações que concernem ao fazer histórico e, 

sobretudo, as pesquisas já realizadas em torno da educação no Brasil Colônia, o 

presente texto tem como objetivo a realização de algumas indagações e a busca por 

respostas acerca do funcionamento das aulas particulares na Capitania de Minas Gerais 

em meio as reformas pombalinas de 1759 e a lei de 1772, tal como um maior 

esclarecimento a respeito do funcionamento das aulas régias nesse mesmo contexto. 

Dentro disso, lança-se aqui, um entrave no que diz respeito a coexistência desses dois 

modelos de ensino e a tentativa de melhor elucidar como esses dois projetos se 

dialogaram e existiram simultaneamente. Em meio a essa dicotomia, é interessante, 

portanto, um adentramento nas manifestações desses dois tipos de práticas e em como 

elas se estruturavam. Para tanto, foi selecionado como objeto de análise a Comarca do 

Rio das Velhas, na Capitania de Minas Gerais, com enfoque nas cidades de Sabará e 

Santa Luzia, em um período que abarca o final do século XVIII e o início do século 

XIX - especificamente, entre 1760 e 1820. Por fim, cabe aqui certos questionamentos: 

seria possível traçar a ação conjunta de professores particulares e régios em uma mesma 
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localidade e em um mesmo tempo? Em que medida essa situação foi exequível e se 

efetivou?  

Antes de dar início a essas postulações é essencial, no entanto, um entendimento 

do papel da educação e a elaboração de projetos que a colocassem como uma questão 

central dentro dos planos de um Estado. Com isso, subentende-se, concomitantemente, 

que, dentro do cenário da monarquia portuguesa, “assumir o controle da escolarização 

significaria fortalecer e dignificar as fronteiras do reino português” (BOTO, 2017, p.47). 

Sob esse viés, pressupõe-se, ainda, que a escola “deveria se dar a ver como agência 

moralizadora e provedora de cultura letrada, como se a ela fosse dedicada uma tarefa de, 

a um só tempo, civilizar, disciplinar e inculcar códigos culturais supostos adequados” 

(BOTO, 2017, p.57). Desse modo, a educação para os portugueses seria, portanto, um 

processo de alocação do indivíduo dentro de um certo ordenamento social pautado, 

sobretudo, nos valores cristãos. É dentro desse escopo, pois, que se insere o Marquês de 

Pombal e as suas reformas, com enfoque na lei de 28 de junho de 1759, a qual vai ser 

notoriamente conhecida pelo ato de expulsão dos jesuítas e pela criação do sistema de 

aulas régias. Para além disso, “com Pombal, pela primeira vez, foi o Estado Nacional o 

grande responsável pela jurisdição e pelo controle dos assuntos da educação. (BOTO, 

2017, p.52) 

Apesar disso, muito se avalia a respeito das atitudes tomadas por Pombal, de 

modo que há um contraste entre posicionamentos quanto as suas ações, sendo uma 

parcela favorável a elas – em defesa de uma secularização e o início de uma educação 

promovida pelo Estado – e uma outra parcela contrária as políticas pombalinas – numa 

crítica a forma de como o novo modelo criou um vazio no ensino escolar, que passaria a 

ser mal tutelado pelo Estado. Entretanto, cabe aqui algumas ressalvas ao modelo 

proposto, que, apesar de enfrentar problemas administrativos e regionais, postulou-se 

como uma ação inovadora e marcada, sobretudo, por influências iluministas. Para além 

disso, é essencial que não se caia em reducionismos acerca da proposta do Marquês, 

entendendo-a como uma mera política de ação secular contra a Igreja. Ao contrário,  

assinalava como uma necessidade histórica o Estado tomar para si o 

controle das questões do ensino em todos os seus níveis. Não se 

tratava, portanto, de uma mera questão religiosa. Tampouco era 

assunto que se pudesse reduzir a dimensão pedagógica. (BOTO, 2017, 

p.47)   

 

https://www.sinonimos.com.br/exequivel/
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Do mesmo modo, “o projeto pombalino não se inscreveu em nenhuma luta de 

libertação nacional” (CATROGA, 2006 apud BOTO, 2017, p.40). Dessa forma, as aulas 

régias podem ser consideradas como uma primeira experiência concreta de escola 

pública
145

 estatal na região, sedimentada através de mediações políticas e sociais.  

Ainda dentro dessa questão, subentende-se que o modelo proposto por Pombal 

se insere dentro de uma cultura do letramento, na qual objetivava-se fortalecer a língua 

portuguesa. Como ressalta Fonseca (2010), a preocupação e o direcionamento de aulas 

sobre o latim e a gramática latina expressam o caráter da política pombalina e a sua 

conformidade com a consolidação da língua lusitana para além de um viés mais 

pedagógico. Destarte, essa situação ainda foi corroborada pelo fato de que “era no 

âmbito da escrita que boa parte das relações cotidianas se realizava: entre os indivíduos 

e as instâncias normativas civis, eclesiásticas ou militares [...] comércio, mineração, 

exercício de variados ofícios e profissões” (FONSECA, 2010, p.14). Por fim, a política 

de Pombal ainda pode ser avaliada sob um viés econômico, conforme indica Kelly Julio 

(2007), haja vista o imaginário que rondava o ensino jesuítico - visualizado como um 

empecilho ao desenvolvimento da política externa portuguesa -, fato esse que poderia 

ser ajustado por meio de uma educação gerida pelo Estado e a favor dos interesses 

deste. Em consonância, as atividades econômicas possuíam uma “dimensão educativa, 

pois permitiam que as pessoas aprendessem costumes e ideias quando se apropriavam 

de alguma mercadoria específica de uma cultura diferente”. (JULIO, 2007, p.79).  

É a partir desses pressupostos, pois, que se pode compreender a implementação e 

o funcionamento das aulas régias. Delimitando essa conjuntura, na qual a educação 

cumpre uma função social à luz de um ideal de civilização, a adoção de práticas 

educativas no mundo luso americano foi condicionada por princípios morais e 

religiosos, atribuindo um caráter cultural e um valor social a instrução pública, 

alocando-a, assim, como um instrumento de distinção dentro das sociedades. Tendo isso 

em vista, é válido destacar, portanto, a ação pombalina mediante a lei de 28 de junho de 

1759 como um elemento que permitiu a constituição de um sistema público de aulas, 

para além da expulsão dos jesuítas. Dentro desse quadro, interpõe-se, em primeiro lugar, 

que as aulas régias não se articulavam entre si e não formavam, portanto, uma rede. Por 

conseguinte, Fonseca (2009) também se detém nessa particularidade ao afirmar que “o 

                                                 
145

 Entendida aqui como uma “escola aberta ao público, fosse ela mantida pelo Estado, fosse particular” 

(FONSECA, 2009, p.50). Nesse viés, depreende-se que a escola pombalina foi, de fato, pública.  
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número de aulas não poderia corresponder [...] ao número de professores identificados 

no período de vigência do sistema de aulas régias” (FONSECA, 2009, p.72). Para além 

dessas questões, as aulas régias se formularam em conjunto com a Lei de 06 de 

novembro de 1772, cujos resultados se efetivaram na criação do Subsídio Literário – um 

imposto designado para a remuneração dos professores e a manutenção do sistema 

régio.  

Seguindo essa ótica, depreende-se ainda que o processo de criação das cadeiras 

após a lei de 1772 nem sempre é muito claro. Somado a isso, o alcance e a delimitação 

das aulas em determinadas regiões é de difícil apreensão, devido a fluidez na quantidade 

de alunos, tal como a ausência de relatórios, registros de atuação ou atestados, que, em 

conjunto com falhas nas informações recebidas, omissões de licenças e alteração de 

dados, tornam difícil traçar como se dava as relações entre os professores régios e as 

cadeiras disponíveis. Contudo, é valido citar que os critérios de criação das cadeiras 

geralmente se davam de acordo com a densidade populacional, as demandas locais e a 

disposição de recursos do Subsídio Literário. Entrevem-se também que algumas 

questões ligadas as distinções entre Vilas e Arraiais poderiam influenciar no 

recebimento das aulas. Visão essa, ainda complementada sobre a assertiva de que “pelo 

critério de natureza político-administrativa, indicava-se o status das povoações que 

deveriam ser os centros atratores, como as cabeças de comarcas, as cidades e as vilas” 

(FONSECA, 2010, p.25).  

Por conseguinte, interessante notar também que, no caso das aulas régias, muitos 

foram os empecilhos os quais esse sistema teve de lidar. Entre eles é possível citar o 

atraso nos pagamentos dos professores e as diversas reclamações sobre; a distância entre 

as localidades; os conflitos entre os cobradores de impostos das câmaras e a população 

local; os problemas na arrecadação do Subsídio Literário; a má estrutura das aulas; 

problemas na abertura de cadeiras e na aplicação de exames para o preenchimento das 

vagas; o acesso as aulas e, até mesmo, a ausência de materiais.  Para além disso, é 

interessante notar que os professores eram avaliados constantemente, de modo que se 

verificava o cumprimento de suas tarefas, a assiduidade e as suas condutas, tal como o 

seu vestuário, sua índole e sua virtuosidade. Nesse viés, as redes de sociabilidades e 

solidariedade entre os indivíduos, sobretudo com as câmaras, demarcou-se como uma 

peculiaridade desse período. A influência disso delimita-se até na formulação e 
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aceitação de licenças, tal como na busca por providenciar os pagamentos dos 

funcionários.  

Por fim, é notório o potencial atrativo de ser um professor régio nesse contexto, 

visto que, para aqueles que se destinavam as cadeiras de Gramática Latina, Retórica, 

Desenho e Filosofia, havia o recebimento de um título de nobreza civil e, com isso, os 

privilégios que tal posição fornecia – isenção de tributos; facilidades no trato com a 

justiça e certas posições em festividades públicas. Isso explica em parte, além do fato de 

ser uma renda extra, o interesse nas aulas régias por parte de muitos indivíduos já 

formados ou inseridos em postos de trabalhos. De certo, encontra-se também, diversos 

professores que dialogavam as aulas régias com o exercício da fé – padres ou 

sacerdotes, por exemplo. Tal fato encontra respaldo, especialmente, na ideia de que, 

naquele contexto, ainda não se tinham cursos específicos para a formação de 

professores, de modo que “os eclesiásticos seriam um grupo bem mais provido de 

instrumentos e competências tanto para o ensino de Gramática Latina quanto para o de 

Primeiras Letras” (FONSECA, 2010, p.77), devido a um maior contato com a escrita. 

Ademais, a presença de um clero secular em Minas Gerais também facilitou a 

combinação das funções sacerdotais e o magistério.  

De certo, muito já foi compilado acerca de um panorama geral da estrutura e das 

particularidades das aulas régias em Minas Gerais, sobretudo, no que tange a Comarca 

do Rio das Velhas. Entretanto, cabe aqui o direcionamento em torno dos professores 

particulares, objetivando delimitar as nuances e os campos de ação desse grupo. 

Sublinha-se, a princípio, que esse tipo de análise requer uma avaliação minuciosa das 

fontes, dado que, por se inserirem em uma dimensão privada, muito da documentação 

acerca dos professores particulares revela-se difícil de ser contatada. A questão digna de 

nota aqui refere-se a informação de que esses indivíduos eram muito procurados antes 

do estabelecimento das reformas pombalinas, mas ainda se mantiveram constantes 

mesmo após a adesão a elas. A pergunta que fica é, como e porquê? 

Em um primeiro momento é essencial, pois, a exposição de algumas 

características da região admitida como foco dentro dessa pesquisa no intuito de melhor 

compreender as dinâmicas que se desenvolveram ali no decurso dos anos. Como já 

situado por Sílvia Vartulli (2014), a Comarca do Rio das Velhas, em torno de 1720, “era 

a maior. Contava com várias freguesias e distritos, com grande contingente 
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populacional. Possuía localização geográfica estratégica, [...] tornando-se, assim, ponto 

de ligação para a rota comercial centro-sul da Capitania de Minas Gerais” (VARTULLI, 

2014, p.128). Ademais, na Vila de Sabará - cabeça da Comarca - verificava-se um 

dinamismo e uma concentração das esferas administrativas e judicial, sendo esta, por 

conseguinte, uma referência na localidade. Seguindo essa lógica, a região caracterizava-

se, concomitantemente, por uma produção aurífera e a imersão em um processo de 

urbanização, no qual os aparatos urbanos colidiam-se com medidas políticas, à luz de 

um acirramento do controle da Coroa nessa localidade. A exemplo, segue-se um mapa 

da Capitania de Minas Gerais no século XVIII com a finalidade de traçar uma imagem 

mais detalhada da região.  
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(ROCHA, 

José Joaquim da – “Mapa do Sabará; 1777” – (Biblioteca Nacional/Cartografia – Arc.: 030, 01, 033) apud 

GORGULHO, Talítha, 2011, p.29) 

Ainda nessa perspectiva, entende-se que, antes da adequação aos modelos 

propostos por Pombal, o ensino de Primeiras Letras “acontecia segundo as condições 

disponíveis, sendo ministrado por clérigos ou leigos, muitas vezes com um 

conhecimento rudimentar [...] sendo os mestres pagos pelos pais e famílias dos alunos, 

ou pelas rendas das Câmaras” (FONSECA, 2010, p.17). Com isso, tal circunstância 

esbarra em um ponto crucial dentro do cenário da Capitania, pois, levando-se em conta 

que Minas Gerais não possuía tantos jesuítas e sim, um clero mais secular, fazia-se 

necessário recorrer aos professores particulares para a instrução das crianças e dos 
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jovens. Thaís Fonseca (2005), sublinha muito bem essa conjuntura ao afirmar que, 

“nesta capitania, a mais urbanizada, outras formas de educação floresceram, 

independentemente de qualquer modalidade de sistema escolar. (FONSECA, 2005, 

p.05)  

Em contrapartida, verifica-se que esse grupo de professores, mesmo após a 

instalação das aulas régias, mantém-se atuante na região - concomitante aos professores 

régios. Como ressalta Thaís Fonseca (2010), “foi bastante expressiva a atuação de 

professores particulares, pagos pelas famílias para o ensino das Primeiras Letras e da 

Gramática Latina, mesmo depois das aulas públicas estatais pelas reformas pombalinas” 

(FONSECA, 2010, p.44). A exemplo, insere-se aqui algumas informações a respeito da 

coexistência desses dois grupos – com especificidade nas localidades de Sabará e Santa 

Luzia. 
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(Dados extraídos através das elaborações do GEPHE: Grupo de Pesquisa em História da 

Educação – FAE/UFMG – Disponível no banco de dados do próprio grupo.) 

Destarte, fica aqui a questão de o porquê essa conjuntura se processou, 

indagação essa, que vem norteando o desenvolvimento da pesquisa até agora. A 

princípio, entreveem-se a ideia de uma desconfiança para com a inserção dos 

professores régios nas sociedades. Nessa ótica, uma primeira justificativa para a 

manutenção dos professores particulares seria a apreensão frente a uma educação 

pública, praticada por indivíduos distintos cujo o sentimento que transpunham ao 

escopo social era o de insegurança. Para além disso, como ressalta Fonseca (no prelo), a 

chegada de professores régios era motivo de divergências locais, haja visto a existência 

de relatos mencionando manifestações de alguns conflitos  

decorrentes exatamente da desconfiança em relação a um forasteiro, 

sem ligações com os grupos locais, sem raízes conhecidas, e muitas 

vezes com perfis que atingiam os preconceitos das elites locais, como 

os indivíduos de baixa origem social, e os mulatos, por exemplo. 

(FONSECA, no prelo, p.08) 

 

Nesse ângulo, insere-se ainda as próprias dificuldades impostas ao sistema régio, 

o que fazia das aulas particulares um recurso alternativo para a alocação da instrução 

dos indivíduos. Por conseguinte, extrapolando a discussão a respeito desse ponto, pode-

se sublinhar o argumento de que a própria distância entre as localidades e as 

divergências sobre as categorizações e discrepâncias dos termos ‘vilas’ e ‘arraiais’ 
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poderia formular uma justificativa para a presença de professores particulares em 

determinadas regiões em detrimento dos régios. Ou seja, o alcance das aulas régias, por 

não ser totalizante ou eficaz, legitimava a busca por mestres particulares em regiões 

específicas.  

Entretanto, apesar de tal afirmação corroborar com a ideia da existência de 

professores particulares em algumas localidades, por outro lado, não explica, de um 

modo geral, a articulação simultânea entre esse grupo com os professores régios em um 

dado lugar. Assim, para além da desconfiança perante o sistema, delimita-se também 

outros aspectos. Um exemplo disso está associado ao fato de que muitos professores 

particulares possuíam algum vínculo com a Igreja, de modo que se tinha, portanto, um 

preconceito em relação aqueles professores régios que não fossem clérigos. Ademais, a 

presença desses professores encontra respaldo na ideia de que esses indivíduos, devido 

ao fato de já atuarem nas localidades antes das reformas, construíram uma rede de 

sociabilidades e se sedimentaram na região, ocasionando na formação de laços afetivos 

e sociais. A exemplo, Fonseca (2009) expõe que  

alguns desses professores, em função do exercício da atividade, 

construíram relações duradouras com os segmentos mais privilegiados 

da sociedade e estreitaram outras com indivíduos de sua condição e 

oficio, além de garantir uma inserção mais qualificada em irmandades 

leigas e ordens terceiras, e em cargos de administração colonial. 

(FONSECA, 2009, p.128).  

 

Em uma última análise, pode-se inserir também o fato de que as aulas 

particulares poderiam ser exercidas a fim de se obter uma renda extra, mas sem fazer 

disso uma profissão de fato – mediante concursos ou regulamentos – como no caso das 

aulas régias. Assim, a consolidação das aulas particulares perpassa por certas 

peculiaridades que ressaltam, sobretudo, o impacto das relações entre os indivíduos 

mediante o escopo social e o posicionamento dos professores em meio a vínculos e 

símbolos coletivos.  

Ainda dentro desses pressupostos, delimitam-se algumas questões acerca das 

características dessas aulas particulares, tal como o perfil dos alunos que as 

frequentavam e como se dava o pagamento dos profissionais. Sob esse aspecto, cabe 

refletir, portanto, como é o acesso aos tipos de fontes que permitem a abstração dessas 

respostas. Com isso, depreende-se que, por ser uma prática que se fundamenta sob uma 
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ótica privada, muito dos documentos se perderam ou enfrentam empecilhos na sua 

identificação. Nesse ponto, o uso de fontes alternativas - frente as tidas “oficiais” - 

como inventários e testamentos -auxiliam a melhor preencher o vazio que se tem em 

relação ao universo dos professores particulares. Isto porque, em muitos desses textos 

verifica-se a contabilização de gastos ou dívidas referentes ao uso das aulas particulares.  

De certo, sabe-se que esse tipo de serviço era, na maioria das vezes, utilizado por 

famílias mais abastadas, de modo que  

os segmentos médios e as elites locais estabeleceram a prática da 

contratação de mestres particulares [...] se verifica a ocorrência da 

instrução de natureza escolar nos espaços rurais e mais distanciados 

das povoações principais, fossem vilas ou arraiais [...] o que tornava o 

deslocamento até os locais de funcionamento das aulas régias 

dispendioso ou simplesmente exaustivo. (FONSECA, no prelo, p.05)  

 

Por conseguinte, muitos professores particulares tinham seus serviços 

contratados para uma educação especifica de seus filhos ou, concomitantemente, para 

ensino dos órfãos, como ressaltado por Fonseca (2009) em  

haviam professores particulares de primeiras letras que pareciam se 

beneficiar do desejo de algumas famílias de ver seus filhos instruídos 

e com os ditames legais que obrigavam os tutores a enviar os meninos 

órfãos para receber os rudimentos da leitura e da escrita. (FONSECA, 

2009, p.136)  

 

Destarte, é notório citar que o perfil dos alunos era diverso. Na Comarca do Rio 

das Velhas, por exemplo, esses alunos poderiam ser “filhos de comerciantes, militares, 

funcionários, fazendeiros, oficiais mecânicos, além de órfãos pobres e de expostos [...] 

meninos brancos e pardos, filhos legítimos ou naturais, de origens mais ou menos 

abastadas” (FONSECA, 2009, p.128). Apesar desse entendimento acerca do perfil dos 

alunos, é difícil contabilizar quanto esse tipo de serviço rendia, dado a natureza das 

fontes e a própria fluidez que essa atividade aparentava. Isto porque, muitas aulas 

variavam conforme o tipo de aluno, tal como as diferenças mediante as localidades. 

Ademais, os valores não eram fixos e reconfiguravam-se de professor para professor. 

De certo, verifica-se também que, mesmo no caso das aulas particulares, há relatos 

constatando atrasos nos pagamentos ou problemas de âmbito interpessoal. Exemplos 

disso remetem a existência de documentos em que se apresenta uma cobrança de 
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dívidas relativas aos pagamentos das aulas. No entanto, segundo Fonseca (2009), 

delimita-se que, de um modo mais abrangente, os professores de Primeiras Letras 

ganhavam em torno de 300 a 700 réis por mês, enquanto para os de Gramática Latina 

esse valor poderia chegar a 1800 réis por mês.  

Partindo dos pressupostos acima, a pesquisa realizada até agora tem por objetivo 

um maior esclarecimento acerca dos professores particulares em meio a instalação das 

aulas régias. Assunto de suma importância, essa discussão permite um maior 

entendimento sobre a aplicação de medidas referentes a educação no Brasil, tal como 

um maior norteamento sobre a forma como as práticas educativas vêm se 

desenvolvendo e reformulando-se no país. Entender esse universo, em uma análise 

sobre a Comarca de Minas Gerais, permite, sobretudo, a verificação de detalhes 

referentes a estrutura da instrução pública implementada pela Coroa Portuguesa no 

século XVIII. Acima de tudo, é essencial que se tenha em mente que as reformas 

pombalinas não tiveram sua aplicação de forma homogênea e abrangente, para além dos 

próprios problemas de logística e administração. No entanto, é visível o quão 

inovadoras tais propostas foram e o quanto elas são marcadas por valores de uma 

sociedade moderna. Ademais, a instalação das aulas régias contribuiu para a 

ressignificação de um pensar sobre a educação, tal como para uma remodelação nas 

relações sociais.  

Consoante a isso, insere-se o fato de que o convívio de professores régios 

impactou na própria circulação de livros e criação de bibliotecas particulares na colônia, 

como já aludido por Luiz Carlos Villalta (1997). Isso reflete, portanto, na própria 

exposição de ideias, tradições e vertentes ideológicas perante o escopo social, 

impactando na defesa de propostas e no acirramento do processo de letramento. Cada 

vez mais a cultura escrita emerge como uma ferramenta valorizada, oportunizando 

relações de poder e de distinção social. Por fim, repensar as práticas educativas coloca 

em xeque o lugar social da educação e em como ela se dialoga com os ideais de 

civilidade, disciplina e virtuosidade. Reconhecendo-se que “grupos diferentes dão 

ênfases distintas para a educação” (ANGELO, 2017, p.88), a pesquisa defronta-se, 

assim, com um campo aberto de possibilidades. Assim, compreender o peso dos 

processos educativos é fundamental para o entendimento da conformação das relações 

humanas e a consolidação de um modelo de ensino advindo de certos valores sociais. 
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Se, nas palavras de Marc Bloch “a história serve a ação” (BLOCH, 2001, p.10), tal 

trabalho ilustra que, aventurar-se nesse universo, por mais ardiloso que seja, revela uma 

imensidão de perspectivas que dão significado ao agir do homem e, consequentemente, 

a própria História.  

Referências Bibliográficas: 

ANGELO, Fabrício Vinhas Manini. Herdeiros: o papel da família na educação das 

futuras gerações nos termos de Sabará e de Ouro Preto (1721 – 1780). Belo Horizonte. 

2017. 

BLOCH, Marc. A apologia da História ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: 

Editora Zahar. 2001. 

BOTO, Carlota. Instrução pública e projeto civilizador: O século XVIII como 

interprete da ciência, da infância e da escola. Unesp: São Paulo. 2017. 

CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Lisboa: 

Difel. 1990. 

FONSECA, Thais Nívia de Lima e. As vilas na América Portuguesa e a emergência 

da instrução pública - séculos XVIII e XIX. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de 

História da Educación. (no prelo). 

_________, Thais Nívia de Lima e. Circulação e apropriação de concepções educativas 

no mundo Luso Americano colonial. In: SANTOS, Antônio Cesar de Almeida (org.). 

Ilustração, cultura escrita e práticas culturais e educativas. Ponta Grossa: Editora 

Estúdio Texto. (Série Referência). 2016. p.131-145.  

_________, Thais Nívia de Lima e. O ensino régio na Capitania de Minas Gerais 

1772 – 1814. Belo Horizonte: Editora Autêntica. 2010. 

_________, Thais Nívia de Lima e. Letras, ofícios e bons costumes - Civilidade, 

ordem e sociabilidades na América Portuguesa. Belo Horizonte: Autêntica. 2009. 

_________, Thaís Nívia de Lima e. História cultural e história da educação na 

América portuguesa. Revista Brasileira de História da Educação. n° 12 jul./dez. 2006. 

p.53-73. 

 

_________, Thaís Nívia de Lima e. Processos e práticas educativos no século XVIII - 

Um estudo sobre fontes de pesquisa. ANPUH - XXIII SIMPÓSIO NACIONAL DE 

HISTÓRIA. Londrina. 2005. 

_________, Thaís Nívia de Lima e. Professores régios na América portuguesa: 

representações e práticas de obtenção de posições e privilégios na sociedade colonial. 

In: FONSECA, Thaís Nívia de Lima e (org.). As reformas Pombalinas no Brasil. Belo 

Horizonte: Mazza Edições. 2011. 

GORGULHO, Talítha Maria Brandão. Aos órfãos que ficaram: Estratégias e práticas 

educativas dos órfãos de famílias abastadas da Comarca do Rio das Velhas – 

(1750-1800. Belo Horizonte. 2011. 

GRUZINSKI, Serge. O pensamento mestiço. São Paulo: Companhia das Letras. 2001. 



X COPEHE 
Minas no Passado e no Presente: Percursos da História da Educação  

 

484 

 

JULIO, Kelly Lislie.  Práticas educativas e sociabilidades: Mulheres forras em São 

João del-Rei e São José del-Rei - (1801-1840). Belo Horizonte. 2007. 

_____, Kelly Lislie. Os têm tratado e educado - As mulheres e suas ações para a 

manutenção da família e a educação de menores no Termo de Vila Rica, MG (1770-

1822). Belo Horizonte. 2017. 

KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado - Contribuição à semântica dos tempos 

históricos. Rio de Janeiro: Contraponto. Editora PUC-Rio. 2006. 

VARTULLI, Sílvia Maria Amâncio Rachi. Por mãos alheias: usos sociais da escrita na 

Minas Gerais colonial. Belo Horizonte. 2014. 

VILLALTA, L. C. O que se fala e o que se lê: língua, instrução e leitura. In: SOUZA, L. 

de M. e (Org.). História da vida privada no Brasil: cotidiano e vida privada na 

América portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras. 1997. 

 

LEVANTAMENTO E CATALOGAÇÃO DO ARQUIVO HISTÓRICO 

ESCOLAR DO COLÉGIO SANTO ANTÔNIO EM SÃO JOÃO DEL – REI 

(1909-1972) 

 

Sthefani Bianck Teixeira Ortiz – UFSJ 

  Paula Cristina David Guimarães- UFSJ 

 

 

Resumo: As pesquisas voltadas ao arquivo histórico de instituições escolares vêm 

ganhando destaque nos estudos e pesquisas do campo educacional nos últimos anos. 

Vale lembrar que, segundo Moraes, Zaia e Vendramento (2005), os pesquisadores que 

têm embrenhado em pesquisas em arquivos históricos escolares têm enfrentado 

problemas diversos, como a extinção de escolas, mudança de gestão (municipal ou 

estadual), desorganização dos documentos existentes, descarte de documentos ou a 

retirada indevida de materiais dos seus locais de guarda. Esta pesquisa tem o objetivo de 

identificar e catalogar os arquivos históricos do Colégio Santo Antônio, inaugurado em 

1909 na cidade de São João del-Rei e que encerrou suas atividades em 1972, decorrente 

a um incêndio acidental em 1968. Este trabalho se justifica pela ausência de 

informações e levantamento sobre os arquivos históricos escolares da cidade de São 

João del-Rei, o que revela um possível apagamento da memória educacional da região. 

Diante deste panorama este trabalho realiza o processo de levantamento e catalogação 

dos documentos encontrados neste arquivo que se encontra sob a guarda de outra 

instituição escolar. O processo metodológico acontece com a descrição e análise dos 

documentos ainda existentes, sua localização e as condições de preservação e guarda, 

criação e disponibilização de um banco de dados para consulta pública com informações 

coletadas durante o processo de pesquisa. O referencial teórico adotada parte do diálogo 

com autores como FURTADO (2011) e VENDRAMETRO, MORAES, ZAIA (2005); 

que discorrem sobre conceito de cultura material da escola, ou seja, sobre a relevância e 
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importância dos arquivos históricos escolares para o estudo e preservação da memória 

da história da educação brasileira. 

Palavras chave: Arquivos históricos escolares. Colégio Santo Antônio. Cultura 

material escolar. São João del-Rei. 

 

Introdução 

Nos últimos anos questões voltadas ao arquivo histórico de instituições escolares 

vêm ganhando destaque nos estudos e pesquisas do campo educacional (MOGARRO, 

2005; MORAES, ZAIA e VENDRAMENTRO, 2005). Estas questões indicam os usos e 

as possibilidades de pesquisas com os materiais que são disponibilizados nestes 

arquivos. Mas para além disso, sinalizam também a precariedade que se encontram ou 

até mesmo a sua inexistência, devido à falta de desenvolvimento de política 

institucional para a preservação dos arquivos históricos escolares (MORAES, ZAIA e 

VENDRAMENTRO, 2005, p. 119 - 120). 

Diante dessa realidade, esta pesquisa se justifica pela ausência de informações e 

levantamento sobre os arquivos históricos escolares da cidade de São João del-Rei, o 

que revela um possível apagamento da memória educacional da região. Se justifica 

também pela possibilidade de reflexão e difusão do conhecimento histórico escolar, 

apontando: a localização e condição de preservação do arquivo, as condições de 

preservação e a necessidade da conservação dos documentos das escolas brasileiras. 

Esta pesquisa parte de um projeto mais amplo que têm sido realizado desde 

2018, que possui o objetivo geral de identificar arquivos históricos escolares existentes 

na cidade de São João del-Rei, desde o surgimento do primeiro grupo escolar da cidade, 

em 1909, até o final do século XX. Com a intenção de catalogar esses arquivos, 

registrando os tipos de materiais que guardam e suas condições de guarda e preservação, 

bem como as possibilidades de acesso para a pesquisa, no qual será disponibilizado em 

um banco de dados.  

Este artigo tem como o objeto de pesquisa o arquivo histórico escolar do Colégio 

Santo Antônio, inaugurado em 1909 na cidade de São João del-Rei e que encerrou suas 

atividades em 1972, decorrente a um incêndio acidental em 1968. Em que seus 

documentos se encontram sob a guarda da Escola Estadual Cônego Osvaldo Lustosa, 

desde o encerramento de suas atividades. O presente artigo tem como propósito relatar o 
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processo de levantamento e catalogação do arquivo histórico escolar do Colégio Santo 

Antônio, que teve início em março de 2019 e se encontra em andamento. 

Tal discussão encontra-se organizada em três partes, a primeira aborda sobre o 

objetivo geral e específicos da pesquisa, e metodologia, recorte de pesquisa e referencial 

teórico utilizado. A segunda parte trata a respeito da história do Colégio Santo Antônio.  

E, por fim, a terceira aborda os resultados parciais da pesquisa. 

O projeto de levantamento e catalogação de fontes 

Na área de História da Educação, toda pesquisa realizada necessita de fontes, por 

muitas vezes o pesquisador tem dificuldade em encontrá-las, revelando-se por muitas 

vezes um trabalho difícil, complexo e minucioso, Segundo Furtado (2011) as 

instituições escolares podem ser espaços portadores de fontes de informações 

fundamentais 

As instituições escolares constituem, independentemente de suas 

origens ou natureza, uma amostra significativa do que realmente 

acontece no contexto educacional de um determinado país. 

Juntamente com seus atores, as instituições escolares produzem 

diversos tipos de documentos e registros de caráter administrativo, 

pedagógico e histórico, exigidos pela administração e pelo cotidiano 

burocrático, que perpassam inclusive seu âmbito pedagógico. Desse 

modo, as escolas apresentam-se como espaços portadores de fontes de 
informações fundamentais para a formulação de pesquisas, 

interpretações e análises sobre elas próprias, as quais permitem a 

compreensão do processo de ensino, da cultura escolar e, 
consequentemente, da História da Educação. (FURTADO, 2011, 

p.150). 

 

A partir disso, o objetivo geral dessa pesquisa é identificar e catalogar o arquivo 

histórico do Colégio Santo Antônio, instituição inaugurada em 1909 em São João del- 

Rei e que encerrou suas atividades no ano de 1972  decorrente a um incêndio acidental 

em 1968, descrevendo e analisando os documentos que possui, sua localização e suas 

condições de preservação e guarda. 

Os objetivos específicos são: conhecer o arquivo histórico escolar do Colégio 

Santo Antônio; identificar as fontes que possui o arquivo explorado que se encontra 

atualmente sob a guarda e cuidados da Escola Estadual Cônego Osvaldo Lustosa; 

catalogar as fontes encontradas em um banco de dados; registrar espaços de guarda 
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dessas fontes, condições de preservação e algumas características; disponibilizar o 

banco de dados produzido para possibilitar futuras pesquisas em Educação.  

Como falado anteriormente, este trabalho se justifica pela ausência de 

informações e levantamento sobre os arquivos históricos escolares da cidade de São 

João del-Rei, o que revela um possível apagamento da memória educacional da região. 

Assim como pela possibilidade de reflexão e difusão do conhecimento histórico escolar. 

No caso do Colégio Santo Antônio, essa justificativa se faz presente devido a condição 

de uma escola extinta. Pois como já anunciado, os pesquisadores que têm embrenhado 

sobre a pesquisa em arquivos históricos escolares têm enfrentado problemas diversos, 

como a busca por arquivos escolares de escolas já extintas ou reorganizadas no que diz 

respeito à gestão (municipal ou estadual), a desorganização do documentos dos arquivos 

existentes, o descarte de documentos ou a retirada indevida de materiais dos seus locais 

de guarda, o que promove lacunas na composição de uma história que, por si só, já é 

residual, a recusa de disponibilização desse arquivo para a pesquisa, fato gerado, em 

grande parte, pela falta de estrutura para o auxílio do pesquisador dentro do espaço 

escolar, falta de interesse de instituições que trabalham com processos de restauração 

dos documentos, considerando a materialidade escolar como algo menor e sem 

importância (MORAES, ZAIA e VENDRAMENTRO, 2005). 

Esta pesquisa possibilita a promoção no surgimento de novos pesquisadores com 

interesse na realização em pesquisas na área da História da Educação. Este projeto tem 

o interesse de  promover a reflexão para a construção de outros projetos, de pesquisa e 

de extensão, para a promoção não só da difusão do conhecimento histórico escolar, mas 

também ações de conservação dos documentos dentro das instituições escolares, além 

de iniciar um processo que se faz necessário e é de extrema importância para outras 

pesquisas sobre a história da educação na cidade.  

A pesquisa se realiza a partir da busca dos dados que são os documentos 

encontrados no arquivo do Colégio Santo Antônio. Diante disso se caracteriza como 

quantitativa, pois de acordo com Zanella (2011)  

A pesquisa quantitativa é aquela que se caracteriza pelo emprego de 

instrumentos estatísticos, tanto na coleta como no tratamento dos 

dados, e que tem como finalidade medir relações entre as variáveis. 

No estudo quantitativo, por sua vez, o pesquisador parte de um plano 

preestabelecido com hipóteses e variáveis claramente definidas. 
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Procura medir e quantificar os resultados da investigação, elaborando-

os em dados estatísticos (ZANELLA, 2011, p. 35). 

 

O recorte temporal da pesquisa se deu a partir do funcionamento da instituição 

escolar, que aconteceu de 1909 a 1972. Este período foi adotado tendo em vista que o 

levantamento se encontra em andamento. 

O processo metodológico tem se desenvolvido em etapas. Inicialmente foi 

realizada a leitura da bibliografia referente ao tema de pesquisa. A partir dessa 

aproximação com a produção acadêmica já existente, foi possível perceber ao longo do 

processo de leitura o surgimento recente de interesse de diversos grupos de pesquisa 

nesta área, segundo Vidal e Faria Filho (2003),  

Ao longo dos anos de 1990, a par de um incremento das ações do GT 

de História da Educação e do HISTEDBR, a área se viu enriquecida 

com a constituição de inúmeras outras instâncias de aglutinação de 

pesquisadores e condensação/difusão de perspectivas teórico-

metodológicas. A primeira grande novidade foi, ao que nos parece, 

uma mudança substantiva na forma própria de organizar e realizar as 

pesquisas: além da continuidade da tradição das investigações 

efetuadas individualmente, emergiu na área, como em todo o campo 

da educação, uma multiplicidade de grupos de pesquisa que se 

impuseram o desafio de investigações de escopo alargado, de longo 

prazo e com grande preocupação com o mapeamento, organização e 

disponibilização de acervos documentais. (VIDAL; FARIA FILHO, 

2003, p.59). 

 

Portanto diante desse crescimento na área, o processo de pesquisa no Colégio 

Santo Antônio e em demais escolas a partir de um projeto mais amplo em São João del-

Rei, tem grande relevância e se faz necessário. Pois não há um levantamento na cidade, 

ou seja, não há um conhecimento prévio de materiais existentes que podem revelar a 

nossa história da educação. 

Em seguida, têm sido realizado leituras de trabalhos sobre o Colégio Santo 

Antônio, para compreensão acerca da história e trajetória do colégio. Sendo possível 

encontrar, até o momento, uma dissertação e um artigo. Além desses, o impresso “Notas 

históricas”, que é uma fonte documental que se encontra no arquivo que traça a história 

da instituição com autoria dos próprios frades holandeses fundadores do colégio. 

A dissertação Práticas educativas do Ginásio Santo Antônio (São João del-Rei, 

1909-1945), de Agostini (2018) analisou as práticas educativas adotadas pelo colégio, o 
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recorte cronológico da pesquisa é de 1909 a 1945 e toma como referência as 

transformações e acontecimentos que marcaram a história da educação de Minas Gerais. 

A autora adotou diversas fontes de pesquisa entre elas: documentos do arquivo do 

colégio e realizou cruzamento de fontes com a imprensa local. Agostini (2018) ao longo 

da dissertação nos possibilita, diante da sua discussão, perceber como o Colégio Santo 

Antônio construía suas práticas em diálogo com o contexto do período ao qual 

considera do recorte e, segundo a autora, aliando tradição e modernidade. 

Já o artigo Do Colégio Santo Antônio à Universidade Federal de São João Del-

Rei: caminhos e descaminhos de sua trajetória (1909-2002), de Arruda et al. (2005) vai 

nos trazer, a partir de diversas fontes, à análise dentro de uma perspectiva 

historiográfica educacional, a constituição do Colégio Santo Antônio desde a fundação. 

Diante de informações significativas acerca da instituição, nos permite ter acesso a 

história e os objetivos no qual a instituição escolar visava. 

O impresso “Notas históricas” de 1926, redigido pelos frades holandeses do 

Colégio Santo Antônio encontra-se como fonte documental impressa no arquivo do 

colégio que está sendo pesquisado. Nele podemos encontrar diversas informações da 

instituição dentre elas informações sobre sua fundação, os métodos e programas, as 

disciplinas ofertadas entre outros aspectos que irão caracterizar o perfil e os valores da 

instituição.  

A partir destes trabalhos encontrados, percebe-se que é de extrema importância o 

trabalho realizado por essa pesquisa. Na qual relata quais os tipos de documentos que o 

arquivo do Colégio Santo Antônio possui, a localização de guarda deles e as suas 

condições de preservação. Pois a partir desses dados, outros pesquisadores terão acesso 

a informações sobre as fontes deste arquivo possibilitando novas pesquisas tanto acerca 

da trajetória e história do colégio, quanto outros temas de pesquisa na História da 

Educação. 

O trabalho em campo teve início em março de 2019, quando a orientadora e 

orientanda do projeto tiveram autorização da Escola Cônego Osvaldo Lustosa, na qual 

como citado anteriormente possui a guarda dos documentos do arquivo de Colégio 

Santo Antônio. De acordo com Agostini (2018) o arquivo encontra-se sob os cuidados 

desta escola desde 1969  
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Em 18 de agosto de 1969, o inspetor seccional de Juiz de Fora, 

Manoel Lamas de Andrade, despachou uma ordem de serviço, 

designando o inspetor de ensino, Altivo de Lemos Sette Câmara, a 

receber o “arquivo do Colégio Santo Antônio, pertencente à Casa 

Santo Antônio de Ouro Preto (Ordem dos Frades Menores, situado em 

São João del-Rei, neste estado), e entregá-lo ao atual Colégio Estadual 

‘Cônego Osvaldo Lustosa’”. Após findar as atividades do GSA no ano 

de 1968, o Colégio Estadual “Cônego Oswaldo Lustosa” ficou então 

designado a funcionar pelo período de dois anos nas dependências do 

Santo Antônio e por motivo de mudança de entidade mantenedora, 

ficou o Colégio Estadual responsável pelo recebimento e guarda dos 

arquivos do Ginásio, como já mencionado anteriormente, “a fim de 

que os atos escolares não sofram solução de continuidade”(Ordem de 

Serviço, n.382, 18/Agos/1969). (AGOSTINI,2018, p.48). 

 

Após o consentimento da diretoria, tivemos acesso ao local de guarda no qual se 

encontra o arquivo. Este encontra-se localizado em dois armários no fundo da sala 

arquivo que é ligada à secretaria, sala na qual possui diversos arquivos de outras escolas 

extintas além dos seus. Os documentos do arquivo do Colégio Santo Antônio 

encontram-se organizados em pastas que são denominadas no mercado pastas arquivo 

morto azul oficio, eles estão numerados e agrupados de acordo com o tipo de 

documento ou assunto que se trata, o que facilita no processo de levantamento e 

catalogação. Porém apesar desta organização prévia, o trabalho de levantamento e 

catalogação tem organizado cada documento a partir de seu conteúdo e data no interior 

das pastas. Manualmente cada documento encontrado no arquivo, passo pelo manuseio 

no qual é observado os dados necessários para a alimentação, posteriormente, do banco 

de dados e para as etiquetas que cada documento recebe ao longo da pesquisa.  

Na parte inferior e direita de cada arquivo foi colado uma etiqueta em forma de 

retângulo, que constavam as informações: Código (número), Título e a Data do 

documento, distribuídas na etiqueta como a figura abaixo mostra, escritas com a caneta 

Stabillo de cor preta, número 88, com ponta de 0,4. Como exemplificado abaixo: 

 

Quadro 1: Exemplo de etiqueta 

 

 

 

Fonte: Produzido pelas autoras 

Código                     Título 

Data 
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Diversos aspectos são observados para que possibilitassem a notação dos dados 

de cada documento, que inicialmente foram feitos em folhas sulfite para serem 

transcritos no Programa Access 2016 no qual é feito o banco de dados a ser 

disponibilizado. Estas abas que armazenam as seguintes informações relacionadas aos 

documentos: 

Quadro 2: Abas sobre as informações de cada documento 

Fonte: Produzido pelas autoras 

 

O banco de dados tem sido alimentado frequentemente, e o levantamento e 

catalogação tem sido realizado semanalmente. Este manejo realizado com as fontes 

pode propiciar a construção de novos conhecimentos de acordo com Moraes, Zaia e 

Vendramento (2005), 

O manejo das fontes pode, portanto, propiciar a revisão de certos 

pressupostos teóricos e de método, que, por sua vez, conduza à busca 

de novas fontes de estudo, a leituras mais fecundas da documentação e 

à construção de novos conhecimentos sobre a trajetória da educação 

em nosso país, e, mais especificamente, sobre a história da relação 

trabalho - educação.(MORAES,ZAIA e VENDRAMENTO, 2005, 

p.131). 

 

Este processo que tem sido realizado durante a pesquisa é o primeiro passo para 

que esse arquivo seja conhecido e divulgado. Segundo Felgueiras (2005), “Inventariar é 

o primeiro e decisivo passo para se conhecer, divulgar e estudar esse património.” 

(FELGUEIRAS,2005, p.101). 

O Colégio Santo Antônio 

A partir de pesquisa realizada em fontes primárias e secundárias, pode-se 

constituir um breve histórico sobre a história do Colégio Santo Antônio. 

O Colégio Santo Antônio foi inaugurado no ano de 1909, era um colégio 

católico, particular destinado para alunos do sexo masculino. Diante dessas 

características Arruda et al. (2005), cita que algumas características consideradas 

básicas relacionadas ao público que o colégio atendia  

Código Tipo de 

documento 

Data Autor Número 

de 

páginas 

Condições 

de 

preservação 

Palavras-

chave 

Local 

de 

guarda 

Observações gerais 
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Assim, a caracterização básica dos alunos do colégio Santo Antônio 

desde a sua fundação, tendo em vista que o colégio era particular, 

compunha-se, basicamente, por alunos pertencentes à elite agrária, em 

geral, filhos de fazendeiros e também por filhos de profissionais 

liberais, que viam na formação dada pelo colégio a chance de seus 

filhos ocuparem, futuramente, funções de maior poder dentro da 

hierarquia social. (ARRUDA et al., 2005, p.05). 

 

 No impresso “Notas históricas” de 1926, os próprios freis da Ordem dos Frades 

Menores da “Casa de Santo Antônio de Ouro Preto”, que era mantenedora das 

atividades do colégio desde a sua fundação, relatam o processo de instalação. 

Cousa mui simples, pois, e de todo conforme ao instituto que 

abraçaram, era pensarem os padres Franciscanos, que em 1904 se 

estabeleceram em S. João del Rey em fundarem um colégio no qual 

ensinassem à juventude, que, entregue a professores indifferentes em 

matéria religiosa ou francamente hostis à Egreja catholica, facilmente 

perde a fé, e, não raras vezes, se torna zombadora de doutrinas e usos 

catholicos. Preservar deste perigo a mocidade foi o fim que se 

propuseram os fundadores (FRANCISCANOS, 1926, p. 5). 

 

As primeiras instalações do colégio aconteceram na Rua da Prata, nº 34, em um 

casarão, no qual de acordo com Arruda et al. (2005), funcionara o colégio das 

professoras D. Augusta Eliza da Costa Moreira e D. Maria Porsina da Costa Moreira.  

No ano de 1914, o Colégio havia alcançado renome e prestígio não apenas na 

região, mas em todo país. Diante de pedidos de matrícula advindos de diversas partes do 

Brasil, foi inaugurado o internato. A partir desse crescimento repentino, tornou-se 

necessário a construção de um novo prédio que atendesse a estrutura da quantidade de 

alunos, sacerdotes docentes e professores seculares. Os freis descrevem no impresso a 

arquitetura do edifício. 

É um vasto edifício de dois andares, medindo 33 metros de 

comprimento, 18 de largura e 17 a altura. O primeiro andar é dividido 

em dous salões, servindo um de sala de jantar, o outro de dormitório 

dos menores; o segundo andar todos é um único salão, tendo as 

dimensões acima indicada; é o dormitório dos maiores 

(FRANCISCANOS, 1926, p. 7). 

 

Ao longo dos anos até 1930, houve ampliação e reestruturação do espaço físico 

do colégio. No qual “constava de amplas salas de aula, laboratórios, capelas, biblioteca, 

sala de lazer, gabinete dentário, farmácia, barbearia, refeitório, dormitórios, salão nobre, 
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quadra de esportes, campo de futebol, além de um cinema que funcionava no teatro do 

ginásio.”(ARRUDA et al., 2005, p.09). 

O colégio através de suas práticas preocupava-se na formação moral, cívica e 

religiosa além da prioridade na formação profissional dos alunos. O programa do 

colégio seguia as propostas impostas pelo governo vigente da época. A instituição se 

dividia em três cursos: o primário, com três anos de estudos, o complementar com um 

ano de estudos e o ginasial, que era realizado em seis anos de estudos, sendo que o 6º 

ano era facultativo. 

Em 1950, o Colégio ampliou suas atividades para Belo Horizonte, no regime de 

externato. Porém, em 1968 ocorre um incêndio acidental nas dependências do Colégio 

destruindo grande parte de sua estrutura, com grandes danos. Este fato culmina no fim 

do Colégio Santo Antônio, como relatado pelas autoras Arruda et al. (2005)  

A ordem Franciscana alegava não ter mais recursos para a 

reconstrução do prédio e para o funcionamento do internato. Além 

disso, a manutenção do ginásio estava cada vez mais difícil e era mais 

escasso o número de jovens frades que quisessem lecionar. Devido a 

isso, o Pe. Frei Erardo Veen, decidiu doar o prédio ao Estado de 

Minas Gerais. A fundação Municipal, voltada para o ensino superior 

reivindicou a posse do prédio às autoridades, obtendo êxito, com a 

proposta de que a Escola Estadual Cônego Osvaldo Lustosa 

funcionasse em suas dependências por 02 anos e absorvesse as turmas 

do Ginásio Santo Antônio do último ano, ou seja, em 1972. A turma 

do 3º ano científico ficaria ainda sob a responsabilidade do Colégio 

Santo Antônio. Em 1972 o colégio Santo Antônio termina sua 

trajetória. (ARRUDA et al., 2005, p.13). 

 

Atualmente, o prédio pertence à Universidade Federal de São João del Rei, no 

qual localiza-se o Campus Santo Antônio. 

Resultados parciais da pesquisa 

Até o momento foram catalogados 138 documentos, que se dividem em oito 

categorias:  1) Atas, 2) Boletins, 3) Atestados Médicos, 4) Relatórios ,5) Regulamento 

Interno, 6) Documentos dos alunos, 7) Livros de matrículas dos alunos, 8) Publicações 

da Instituição Escolar. 

Diante disso percebe-se avariada gama de documentos encontrados, registros de 

diferentes espécies e natureza, no qual Furtado (2011) enfatiza como fontes 

fundamentais 



X COPEHE 
Minas no Passado e no Presente: Percursos da História da Educação  

 

494 

 

 

Nestes arquivos encontram-se registros de diferentes naturezas e 

espécies, que, muitas vezes, já fazem parte de uma memória 

“perdida”, esquecida, porém uma memória que representa um passado 

de escolarização, com características próprias da instituição escolar a 

qual pertence e identificada com a sua época. Esses registros de 

diferentes naturezas e espécies documentais tornam-se, diante do olhar 

pesquisadores em História da Educação, fontes fundamentais para o 

estudo dos processos de escolarização, da história das instituições 

escolares, da cultura escolar, entre outros aspectos. (FURTADO, 

2011, p.150) 

 

Novamente, devemos nos atentar que os documentos de arquivo, refletem a vida 

da instituição que os produziu (MOGARRO, 2005, p.107). Sendo assim o arquivo do 

Colégio Santo Antônio à medida que sofre o processo de levantamento e catalogação 

reflete a vida dessa instituição.  

Por fim, a documentação do Arquivo do Colégio Santo Antônio apresenta 

inúmeras e diversas possibilidades para a pesquisa em História da Educação. Tanto para 

a investigação sobre a história desta instituição de ensino e de sua cultura material 

escolar, como também informações relevantes para refletirmos sobre as práticas que 

aconteciam, as relações que se estabeleciam entre todos os atores sociais deste espaço, e 

de revelar parte da história da educação da região.  
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