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Prefácio

Irlen Antônio Gonçalves – CEFET-MG

Para além de cumprir a sua função de prefação, que segundo a origem 
latina da palavra – præfatio – significa falar primeiro ou antes, ou mesmo 
marcar a significação que dá sentido ao gênero literário de exposição das 
ideias que são explanadas na obra, auxiliares para a sua leitura, esse prefácio 
ousa marcar um lugar teleológico. Teleológico por apresentar e propor ao 
leitor, antecipadamente, para onde os textos do livro apontam ou, em outras 
palavras, quais conhecimentos históricos as leituras possibilitam.

Primeiramente, importa afirmar que este livro é produto de uma 
trajetória de pesquisa individual e, ao mesmo tempo, coletiva, que expressa 
singularidades e pluralidades. Individual, por trazer a marca autoral em 
cada capítulo, no qual a narrativa desenvolvida constitui e é constituinte de 
resultado do esforço que cada pesquisador(a) empreendeu no estudo do 
passado para transformar em texto as ideias que se delinearam da análise que 
se fez das variadas fontes de pesquisa. Coletiva, por expressar, a partir das 
narrativas individuais, um todo reunido na forma de capítulo de livro, produto 
que compreende os resultados de projetos amplos, intitulados Moderno, 
Modernidade e Modernização: a educação nos projetos de Brasil – séculos 
XIX- XX e A educação nos projetos de Brasil: espaço público, modernização 
e pensamento histórico e social brasileiro nos séculos XIX e XX, que, ao longo 
do tempo de suas vigências, estimularam a busca do aprendizado histórico 
da educação e a partilha do conhecimento que foi produzido.
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A singularidade deste livro, somada às seis edições da série Estudos 
Históricos, que compõem a Coleção Pensar a Educação, Pensar o Brasil, é 
a expressão da pluralidade resultante da proposição de se pensar o Brasil 
na simultaneidade de se pensar a educação, a partir das complexidades e 
desafios presentes nos duzentos anos de História do Brasil e da Educação, 
1822 a 2022. 

Tais obras socializam o conhecimento histórico e, também, deixam 
registrado o investimento intelectual envidado ao longo de onze anos. Marcam, 
dessa maneira, a representação memorial de um trabalho intensivo e extensivo 
de pesquisa, que envolveu várias instituições e pessoas – pesquisadores e 
pesquisadoras –, espalhadas na geografia extensa da terra brasilis.

O conhecimento produzido, individual ou no todo, é, neste livro, posto 
a circular com uma função mediadora e propositiva. Mediadora, por incitar 
o diálogo histórico e historiográfico entre autor/autora e leitor/leitora; e 
propositiva, por convidar o leitor/leitora a pensar, a partir de narrativas e 
escalas variadas, no conhecimento e nas possibilidades que ele oferece para 
a percepção da história tecida a muitas mãos.

Realçar a história tecida a muitas mãos, com o objetivo de fazer circular 
o conhecimento produzido, implica chamar a atenção para um livro que é 
resultado de experiências diversas, olhares plurais e escalas percepcionais 
múltiplas. Entretanto, ele também se mostra dentro de uma singularidade 
expressiva dos objetivos dos Projetos que deles decorreram, reunindo a sua 
pluralidade no entorno de um interesse comum em fazer ver e fazer pensar 
o moderno, a modernidade e a modernização sob vários contextos, práticas 
e modos de compreensão de como se deram no tempo histórico.

Na intenção de anunciar, sinteticamente, os conhecimentos que o livro põe 
a circular, chamamos a atenção para os aspectos relativos às temporalidades, 
às fontes acessadas, aos conceitos mobilizados e, concomitante a esses, aos 
saberes partilhados. Quanto às temporalidades, os textos abarcam dois 
séculos da História da Educação, com início na primeira metade do século 
XIX até a década de 1980. Três textos trataram de temáticas localizadas 
no século XIX, sendo que um deles o fez na virada do século. Os demais 
trataram de temáticas presentes ao longo do século XX. As fontes acessadas, 
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e que deram sentido às narrativas, foram os jornais e revistas, os relatórios 
de conferências, os boletins, o Código Penal, os livros didáticos, os relatórios 
de clubes, os estatutos de movimentos sociais, os romances, dentre outras.

Sobre os conceitos mobilizados na análise das fontes e, portanto, para 
fazer ver os saberes da História da Educação, importa destacar a forma 
como foram preponderantes para dar realce às narrativas textuais. Os textos 
resultantes dos estudos sobre os intelectuais oferecem uma pauta conceitual 
diversificada, demonstrando várias possibilidades de narrativas históricas e 
historiográficas para se trabalhar com o objeto. Dessa forma, os conceitos 
de redes de sociabilidades e mediador cultural foram tomados para indicar 
os lugares de frequência, participação, pertencimento e de produção de 
sujeitos como intelectuais, assim como de divulgadores e criadores do 
espaço público. Soma-se a isso a apropriação que se fez dos conceitos de 
repertório e performance para indicar as formas de ação de intelectuais em 
que participaram e atuaram. 

O conceito de transnacionalização ganhou sentido nos textos que 
colocaram em evidência a relação do Brasil com a comunidade internacional, 
no que tange à participação de educadores e intelectuais no cenário global 
para discutir questões relacionadas à formação docente para o ensino 
secundário e o desenvolvimento das ciências. Tal conceito foi tomado 
para se compreender a maneira como foi criado um sistema internacional 
responsável por estimular o debate sobre os problemas educacionais para 
além das fronteiras geográficas nacionais.

Para realçar o saber sobre os livros didáticos de ensino de história, a 
noção que o entende, para além das prescrições, ocupou um lugar importante 
para demonstrar as possibilidades de se pensar a prática do ensino como 
intervenção no espaço público. Assim, o estudo dessa temática é propositivo 
de uma agenda de pesquisa que não somente compreenda o ensino de história 
como divulgador do conhecimento, mas que seja capaz de transformar a 
sociedade.

Com a finalidade de captação da imagem de Brasil que se tinha no 
exterior, o conceito de representação foi acessado de forma a identificar 
como os países estrangeiros perceberam e pensaram o Brasil, a partir de 
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publicações didáticas sobre a América Portuguesa. De igual modo, ao se 
lançar mão do conceito para abordar os romances, alçou-se um olhar para 
a paisagem perceptiva e apreciativa do mundo real, à luz da forma como 
ele foi classificado, dividido, delimitado, organizado e, portanto, dado a ver 
em forma de mundo elaborado.

Há de se ressaltar a presença das mulheres e seu protagonismo nos 
movimentos de educação popular no Nordeste brasileiro. Dentro de uma visão 
da História vista de baixo, destaca-se sua importante atuação para os avanços 
da alfabetização de adultos e erradicação do analfabetismo naquela região. 
Outra contribuição relevante para a compreensão da condição feminina 
na História diz respeito à problematização que se fez da noção de mulher 
honesta e honrosa, abrindo-se o debate sobre a honra da mulher como uma 
preocupação da sociedade, da família e do Estado, sob a perspectiva da 
manutenção das relações desiguais de poder entre o masculino e o feminino.

Por fim, nada menos justo do que enfatizar a importância da produção 
do conhecimento histórico de forma coletiva. Primeiro, porque é no coletivo 
que se tem a condição de conceber que qualquer realidade é furtiva e somente 
pode ser capturada por olhares mediados por uma determinada escala, 
decisiva para calibrar o que será observado e determinante para definir a 
forma como será narrado o que se observou. Segundo, porque a percepção 
da realidade, vista por olhares plurais de lugares diferentes, é indicativa de 
que a captura do acontecimento histórico se dará de modo a refletir a escolha 
da narrativa do conhecimento. Terceiro, porque o conhecimento posto à 
leitura do outro é tão autônomo quanto o modelo pelo qual foi concebido.

Por tudo isso, não é sem sentido dizer ao leitor que o convite que se 
faz para acessar esse livro é de que a sua leitura seja realizada “como um 
viajante, circulando por terras alheias, nômade, caçando por conta própria”. 
Essa afirmação, de Michel de Certeau, parte da compreensão de que quem 
escreve “acumula, estoca, resiste ao tempo [...] e multiplica” o material que 
foi colhido para produzir a narrativa histórica (CERTEAU, 2000, p. 269). 
Diferentemente, os leitores não têm o mesmo compromisso, “são fundadores 
de um lugar próprio”, que, no silêncio da sua atividade leitora e na distância 
de quem produziu o texto, pode ser um transgressor, astuto e sutil na sua 
autonomia de compreensão da leitura (CERTEAU, 2000, p. 269). Dessa 
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forma, assim como os autores e as autoras propuseram pensar o Brasil, 
pensar a educação na perspectiva da escrita da história, você como leitor e 
leitora poderá fazer o mesmo, pensando e repensando o Brasil e a educação 
de forma autônoma.

Referência

CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. Petrópolis: 
Vozes, 2000.
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Uma rede de pesquisa, várias histórias: a título de 
Apresentação

Elaine Aparecida Teixeira Pereira – UFSC
Luciano Mendes de Faria Filho – UFMG
Maria das Dores Daros – UFSC
Raylane Andreza Dias Navarro Barreto – UFPE

Era 2009 quando alguns pesquisadores e pesquisadoras de diferentes 
instituições educativas brasileiras reuniram-se em torno de um objetivo 
comum. Interrogavam-se, na ocasião, sobre projetos de educação e de Brasil 
de modo articulado ao lugar da intelectualidade brasileira na construção 
da esfera pública. Atentavam especificamente para as noções de moderno, 
modernidade e modernização, e como se fizeram presentes em discursos 
e ações sobre educação escolar elaborados e/ou postos em circulação nos 
séculos XIX e XX. Trabalhando com rigor, generosidade, sensibilidade e 
convictos/as quanto à importância da produção coletiva do conhecimento 
científico e da participação no debate público sobre educação, deram 
encaminhamento às suas investigações, dispendendo um cuidado especial 
com a formação de novas gerações de pesquisadores/as.

A este projeto de pesquisa, denominado Moderno, Modernidade 
e Modernização: a educação nos projetos de Brasil – séculos XIX e XX 
(PMMM), foram somadas novas etapas. Passados os anos, uma discussão 
mais sistemática sobre os rumos do já Programa de pesquisa foi realizada e 
daí resultou uma nova etapa e um novo nome, decorrentes do primeiro: A 
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educação nos projetos de Brasil: espaço público, modernização e pensamento 
histórico e social brasileiro nos séculos XIX e XX (EPB). Este é o Programa 
que ora finalizamos e do qual o presente livro é resultado.

Algo importante de ser explicitado – e que tem relação com uma 
concepção de produção coletiva do conhecimento científico – é a submissão 
dos textos que compõem a coletânea à avaliação dos pares. Assim como 
ocorreu em outras etapas do Programa de pesquisa, os capítulos que ora 
apresentamos foram inicialmente lidos e avaliados por colegas do campo 
com expertise no assunto, a quem chamamos ‘consultores’, e posteriormente 
apreciados em Seminário1 específico, até serem, então, reformulados com 
base nos pareceres e discussões realizados. Nesta etapa do Programa de 
pesquisa, foram consultores a professora Cleide Maria Maciel de Melo e o 
professor Irlen Antônio Gonçalves, ambos integrantes do EPB, que assinam 
também, respectivamente, o posfácio e o prefácio da coletânea.

Assim como ocorreu nos demais livros2 resultantes das edições do 
Programa de pesquisa aqui referenciado, este também é composto por textos 
que apresentam diversos objetos, fontes, conceitos, abordagens, recortes 
espaço-temporais, produzidos por autores de variadas filiações institucionais. 
Aglutinados em torno dos eixos espaço público, modernização e pensamento 
histórico e social brasileiro, os textos têm em comum o olhar histórico sobre 
projetos de educação e de Brasil e as formas como estiveram articulados 
entre si ao longo dos séculos XIX e XX.   

O capítulo que abre o livro, intitulado “Liberais, modernos e românticos”, 
é de autoria de Dalvit Greiner de Paula e discute o “modelo de educação levado 
a termo pela classe senhorial brasileira após o processo de Independência e 
constituição do Estado”, que remete aos “processos revolucionários liberais 
europeus”. Na perspectiva do autor, a compreensão da educação brasileira no 
século XIX está relacionada a “entender os desejos de uma classe senhorial que 
se encontrava numa encruzilhada” e que buscou “adotar princípios liberais, 

1.  O “Seminário final do Programa de Pesquisa A educação nos projetos de Brasil: espaço 
público, modernização e pensamento histórico e social brasileiro nos séculos XIX e XX” 
foi realizado entre os dias 09 e 11 de junho de 2021 e coordenado pelas professoras Elaine 
Aparecida Teixeira Pereira e Raylane Andreza Dias Navarro Barreto.
2.  Ver GIL; CRUZ E ZICA; FARIA FILHO (2012) e os demais livros resultantes das etapas 
do Programa de Pesquisa nas referências indicadas ao final desta Apresentação.
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entre eles a educação, para se mostrar moderna e, ao mesmo tempo, tornar o 
povo contido, ordeiro e trabalhador”. Lembra, ainda, que é com a Revolução 
Francesa que a educação se tornaria um direito e passaria a ser demandada 
em diferentes contextos nos quais circulasse a ideia liberal. Conclui que as 
revoluções europeias não tiveram impacto no modo de produção no Brasil, 
que “modernizaria sua estrutura administrativa”, mas não “suas relações 
econômicas”, tendo em vista, por exemplo, a manutenção do trabalho escravo. 
Neste contexto, a educação seria “uma forma de distinção social”.

O segundo texto, “‘Este século faz-se jornal’: jornais acadêmicos e 
formação na Faculdade de Direito do Recife”, é assinado por Gustavo dos 
Santos e Ilka Miglio de Mesquita e trata do papel dos jornais acadêmicos na 
formação dos estudantes da Faculdade de Direito do Recife, tendo em vista 
o processo de constituição das “culturas jurídicas brasileiras, na década de 
1850, atrelada às culturas políticas brasileiras”. Utiliza como fontes os jornais 
Arena e O Preludio Acadêmico, ambos de 1858, que são analisados com base 
nas formulações de Thompson “acerca do procedimento de análise histórica 
dos documentos”. Afirmam os autores que, no período estudado, a imprensa 
constituía-se no “veículo pelo qual homens letrados entravam na vida política” 
e os jornais como “palco soberano de disputas políticas e jurídicas em torno 
dos problemas sociais dos Oitocentos”. Ao passo que constatam a vinculação 
dos estudantes da Faculdade de Direito do Recife a associações e jornais 
acadêmicos, indicam que os periódicos analisados expressavam projetos 
políticos, que eram apresentados, por exemplo, em seus editoriais. Para 
tanto, consideram tais impressos como “espaços de formações jurídica e 
política, que por sua vez apresentam propostas individuais e coletivas para 
a sociedade”.

“Em busca da honra feminina: as noções de mulher honesta e mulher 
impura – Sergipe (1890)” é o capítulo seguinte e, nele, Rafaela Fraga Vilar e 
Vera Maria dos Santos discutem os “aspectos da honra e a noção de mulher 
honesta e impura, no final do século XIX e no início do século XX, ante o 
Código Penal de 1890”. As fontes foram o Código Penal de 1890 e a obra 
Delitos contra a honra da mulher, de Francisco José Viveiros de Castro. 
Para fundamentar as análises, as autoras recorrem à noção de honra, ao 
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papel social da mulher no período de recorte da pesquisa, às noções de 
poder e micropoder, e enfatizam que a discussão realizada “perpassa pela 
compreensão da noção de família e das normas de comportamento impostas 
às mulheres no final do século XIX”. Após a Proclamação da República, 
indicam, “novos modelos femininos” foram se constituindo e passaram a 
ser reforçados. Com base nas análises realizadas, argumentam que a “honra 
se dá a partir da relação do feminino e o masculino e é conduzida por 
princípios individuais e coletivos”. Assim, a mulher considerada honesta era 
aquela “virgem quando solteira, fiel quando casada e casta quando viúva”, 
e transgressões diziam respeito não apenas à honra das próprias mulheres, 
mas também dos homens a elas relacionados, o que mostra o papel atribuído 
à mulher de modo circunscrito ao âmbito privado e ao espaço da casa.

Carlos André Martins Lopes e Matheus da Cruz e Zica, por sua vez, 
assinam o texto “Um bacharel n’ A bagaceira (1928): José Américo entre o 
modernismo e o regionalismo”. Nele analisam o romance A bagaceira, de 
José Américo de Almeida, considerado “obra inaugural” do movimento 
literário denominado “romance de trinta”, cujo foco são as representações do 
Nordeste brasileiro, ao mesmo tempo em que é vinculado ao “modernismo 
gestado em São Paulo e difundido para o restante do país”. Para isso, tomam 
o citado romance como fonte e o analisam de modo articulado a outros 
documentos que dizem respeito à trajetória intelectual de seu autor e às 
redes por ele tecidas, problematizando a possível dupla vinculação deste 
ao regionalismo e ao modernismo. Desconfiando das classificações, “que 
fabricam identidades” e estabelecem “lugares de pertença”, os autores leem o 
romance e seu autor recorrendo a temáticas como o debate entre modernistas 
e regionalistas; o conflito entre tradição e modernidade; a relação entre 
literatura, formação e representações culturais. Apontam que A bagaceira 
se constitui num “esforço de interpretação do Brasil”, assim como é o caso 
de “outras grandes produções – ficcionais e/ou histórico/sociológicas –, 
que foram publicadas antes e depois de 1928, cuja razão de ser constituía-
se no propósito de decifrar e/ou construir a identidade do povo brasileiro”. 
Nesse sentido, José Américo é visto por eles como “um escritor brasileiro, 
sem mais adjetivações”. 
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“Representações do Brasil nos livros de História de América mexicanos 
– 1933-1965” é o capítulo escrito por Luciano Mendes de Faria Filho e 
Rosalía Meníndez Martínez, e no qual os autores dedicaram-se a estudar 
as imagens construídas sobre o Brasil por meio da análise de representações 
“estabelecidas e divulgadas nos livros didáticos mexicanos” no período de 
recorte da pesquisa. As fontes são livros de História da América integrantes 
das Coleções Especiais da Biblioteca Torres Quintero, da Universidade 
Pedagógica Nacional do México, especialmente Historia de América (1938), 
de Luis Alvarez Barret e Antonio Rangel, e Mi libro de Quinto Año – Historia 
y Civismo (1964), de Amelia Monroy Gutiérrez. As análises são realizadas 
considerando aspectos internos dos livros, como imagens, conteúdos 
presentes na narrativa, abordagens utilizadas, mas também elementos de 
sua produção, que ocorreu de modo articulado a disputas e a um movimento 
de “revisão dos livros didáticos e dos programas de ensino, para que os 
mesmos incorporassem uma perspectiva mais americanista que favorecesse 
o diálogo e a paz entre as nações do continente” americano. O texto mostra 
a importância de que os livros didáticos sejam tomados como fonte de 
pesquisa e, pelo intercruzamento deles com outros documentos, indica 
que podem contribuir para a compreensão das formas “como o Brasil foi 
imaginado” pelos seus autores e “apresentado aos estudantes mexicanos”, o 
que colaborou para a “construção de representações sobre o país”.

O capítulo seguinte é “‘Tudo pela grandeza do Brasil’: os Clubes Agrícolas 
Escolares de Santa Catarina (1934-1951)”. Nele, Elaine Aparecida Teixeira 
Pereira, Maria das Dores Daros e Luciano Mendes de Faria Filho tratam 
dos Clubes Agrícolas Escolares de Santa Catarina em articulação com 
alguns repertórios por eles mobilizados, como a Escola Nova e o Ruralismo 
Pedagógico. Fazendo uso do conceito de repertório e buscando indicar 
scripts e performances das associações infantis estudadas, miram aspectos 
internos das escolas primárias, mas também outros que dizem respeito 
à sua função social, partindo do entendimento que “a vida social/rural 
influencia a escola (e consequentemente os Clubes), ao mesmo tempo em 
que tais associações, assim como a escola, ressoam na (e contribuem para a) 
construção da vida social/rural”. Apontam que tratar dos Clubes Agrícolas no 
recorte espaço-temporal da pesquisa remete a temáticas como uma “escola 
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ativa, que promovesse a educação integral” e a “globalização do ensino”; assim 
como à “busca por nacionalizar e reformar o meio rural e seus habitantes”, 
tanto pela “valorização do trabalho como algo positivo e patriótico” quanto 
pelo “cultivo de um sentimento de amor à terra – relacionado à ideia de 
vocação agrícola do país, mas também incorporando elementos modernos, 
como os procedimentos racionais de produção”, além de sensibilidades e 
sociabilidades condizentes com os ditos novos tempos.

O trabalho de Fabiana Teixeira da Rosa e Maria das Dores Daros, 
nominado “As Conferências Internacionais de Instrução Pública e o 
‘movimento educativo’ transnacional sobre a formação de professores do ensino 
secundário brasileiro (1934-1963)”, analisa as “recomendações propostas pelas 
Conferências Internacionais de Instrução Pública”, ocorridas entre os anos 
de 1934 e 1963, aos Ministérios da Educação dos países participantes, acerca 
das discussões e indicações sobre o “movimento educativo transnacional 
para a formação de professores do ensino secundário”. Organizadas pelo 
Bureau Internacional de Educação, em parceria com a UNESCO, foram 
realizadas vinte e quatro Conferências, das quais chegaram a participar até 
noventa nações. Ainda que “inicialmente apresentassem diferentes ritmos 
de expansão”, buscavam a “legitimação de ideias transnacionais para a 
educação, contribuindo para a promoção e consolidação da escolarização 
de massas em diferentes espaços mundiais”. As autoras apresentam que o 
ensino secundário foi tematizado em quinze das recomendações e indicam 
que, segundo a empiria, a preparação dos professores secundaristas deveria 
ser ancorada em uma formação científica sólida.

O texto que tem por título “O sociólogo Luiz Aguiar de Costa Pinto e seu 
projeto editorial à frente do CLAPCS (1959-1962): concepções transnacionais 
para a educação e para a sociologia latino-americana”, de Leziany Silveira 
Daniel, discute aspectos do projeto editorial do Centro Latino Americano 
de Pesquisas em Ciências Sociais (CLAPCS) que possibilita analisar “como 
as discussões acerca dos projetos de educação para o Brasil e, mesmo para 
a América Latina, tomaram uma outra perspectiva de investigação, no 
interior da construção do campo da sociologia científica na América Latina”. 
Considerando a imprensa como “peça-chave fundamental” de ampliação 
e divulgação das pesquisas em Sociologia na América Latina, durante o 
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período em que esteve à frente da direção, entre 1957 e 1961, Luiz Aguiar de 
Costa Pinto organizou a publicação do Boletim do CLAPCS que, em 1962, 
passou à condição de revista, chamando-se América Latina. Desse modo, 
o trabalho privilegia os artigos publicados no Boletim, além dos Anais do 
Seminário Internacional sobre “resistência à mudança” ocorrido em 1960.

Já a contribuição intitulada “As mulheres e os movimentos de educação 
e cultura popular, um capítulo ainda em construção”, de Alessandra Maria 
dos Santos e Raylane Andreza Dias Navarro Barreto, visou, a partir da 
História vista de baixo, “apresentar/evidenciar a participação e atuação de 
mulheres em movimentos de educação popular no Nordeste, nos primeiros 
anos da década de 1960”. As autoras destacam mulheres, suas funções e 
ações dentro do Movimento de Cultura Popular, instituído em Recife em 
1960, da Campanha “De pé no chão também se aprende a ler”, criada em 
1961, e do Movimento de Educação de Base, também de 1961. As fontes 
documentais, sobretudo as fontes orais construídas com base na metodologia 
da História Oral, indicam que “embora a presença atuante das mulheres 
em tais movimentos não esteja nos registros historiográficos da história da 
educação, elas tiveram expressiva participação e contribuição neles”. Tais 
análises contribuem para uma história mais plural e com outras perspectivas 
analíticas, tanto na História da educação, quanto na História das mulheres.

Alessandra Soares Santos, em seu texto “Fazer da oficina a trincheira: 
ensino de história e divulgação do conhecimento em um contexto de 
restituição democrática”, questiona as “dinâmicas inerentes à produção 
historiográfica e ao ensino de história” e afirma ser necessário uma “constante 
revisão do quê e do como ensinar história” na Educação Básica, especialmente 
num contexto reacionário como o que vivemos no Brasil e em boa parte das 
democracias liberais. Propõe voltar a um “passado não muito distante”, quando 
o historiador Francisco Iglésias assumiu o “compromisso ético de restabelecer 
socialmente os valores democráticos que tinham sido destituídos com o golpe 
de 1964”. Tendo como fontes as obras de Iglésias História para o vestibular e 
cursos de segundo grau (de 1973, reeditado até 2002), A Revolução Industrial 
(1981), Constituintes e Constituições brasileiras (1985) e A industrialização 
brasileira (1985), Alessandra Santos aponta que o citado historiador, ao 
contribuir para a reorganização de sua disciplina, a avaliou criticamente e 
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propôs uma “articulação de conteúdos escolares do ensino de história com a 
teoria e a história da historiografia, visando a divulgação de conhecimentos 
sobre o passado que fossem cientificamente qualificados”. Nessa direção, as 
análises da autora contribuem para uma “agenda de pesquisa” que “imponha 
aos historiadores e professores de história uma intervenção mais direta e 
efetiva no debate público, seja por meio do engajamento historiográfico e 
político, do ensino ou da divulgação científica”.

No capítulo final, intitulado “Sobre a educação no movimento 
homossexual brasileiro entre 1978 e 1984”, Rosana Pena de Sá e Marcus 
Vinicius Corrêa Carvalho discutem os “grupos do movimento homossexual” 
que se organizavam no Brasil como “movimento social plural”, demonstrando 
o “desenvolvimento histórico das disputas políticas por instâncias sociais 
e culturais através da imprensa homossexual”, enfatizando a conjuntura 
final da última ditadura militar e civil brasileira. As fontes da pesquisa 
foram o jornal Lampião da Esquina (publicados entre 1978 a 1981), o jornal 
e boletins produzidos pelo Grupo de Ação Lésbico-Feminista, intitulados 
Chanacomchana (publicados entre 1981 e 1987), além de diversos documentos 
do movimento homossexual. As análises realizadas sobre as experiências 
de luta dos grupos do movimento homossexual no período de recorte da 
pesquisa indicam o “equívoco de se tentar apagar as diferenças internas 
entre os sujeitos históricos dos movimentos sociais, consequentemente, 
desvalorizando suas diversas formas de reivindicar auto reconhecimento”. 
Os autores apontam, assim, a “inconsistência teórica e a inoperância prática 
de uma clivagem abstrata” entre o que chamam de “luta maior” (relativa 
aos “velhos movimentos sociais” de orientação especialmente marxista) e 
outras que seriam “lutas menores” (praticadas “pelas chamadas minorias”).

Cabe frisar, por fim, que o conjunto dos textos aqui reunidos, como 
as leitoras e os leitores poderão notar, além de dar visibilidade à produção 
acadêmico-científica oriunda do Programa de pesquisa, reflete a colaboração 
entre pesquisadores e pesquisadoras em diferentes fases ou momentos de 
seus percursos formativos. Esse processo de produção é parte de um esforço 
solidário de formação intergeracional que almeja, em última instância, não 
apenas a preparação de novas/os pesquisadoras/es, mas também a invenção 
de novos modos de ser e estar na vida acadêmica. Mas vai além disso: cada 
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texto é mais do que um texto, é uma flecha que, lançada ao passado, busca 
construir presentes mais igualitários e justos em nosso país. Que a leitura 
seja, ela também, entendida como um renovado e renovador convite à 
participação nessa aventura!
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Liberais, modernos e românticos

Dalvit Greiner de Paula – UFMG

Esse capítulo é um esforço de explicação da opção pelo modelo de 
educação levado a termo pela classe senhorial brasileira após o processo de 
Independência e constituição do Estado. A classe senhorial é aqui entendida 
como Ilmar Rohloff (1987) enquanto um grupo em construção e, portanto, 
com leituras de mundo e opções diversas na formação do Estado. Depois 
dos processos revolucionários liberais europeus a disputa pelos modelos de 
Estado e de educação se apresentariam ao mundo ocidental. Até então, sob 
o comando quase exclusivo da Igreja Católica, a educação era um privilégio 
da nobreza ou daqueles que pudessem dispender os valores necessários para 
esse investimento. De qualquer forma, a escolarização, mínima que fosse, 
não era para todos. Os indicadores de analfabetismo no início do século 
XIX superariam a barreira de 80% na maioria dos países.

A educação era no imaginário liberal-utilitarista um investimento 
pessoal, privado e para aqueles poucos que tivessem posse e desejo suficientes 
para desenvolverem seus talentos. O sonho iluminista da educação seria 
apropriado pelas correntes revolucionárias francesas e deslocaria o desejo 
para o campo do direito. A sobrevivência da Revolução estaria visceralmente 
ligada à escola para a formação do homem novo. Porém, à medida que o 
processo revolucionário caminhava, em suas discordâncias e concordâncias, 
os dois modelos de educação ganhariam adeptos na Europa e na América, 
colocando-se como opção aos novos Estados. É sobre isso que tentaremos 
discorrer nesse capítulo.
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O fardo da educação liberal

Mesmo antes das Guerras Napoleônicas (1815), a Inglaterra tomaria 
para si a condução do mundo. O inglês do século XIX consideraria como 
um fardo essa missão de civilizar o mundo. Fardo gozoso, na medida em 
que esse projeto civilizatório inglês construiria um soft power que tinha 
como objetivo recriar o mundo trazendo os bárbaros à civilização com 
princípios e valores liberais. O que faria, pois os ingleses tomarem para si 
esse “fardo civilizatório”? A primeira resposta seria transformar o caráter 
humilhante de carregar um fardo pesado em uma marca de humildade e 
resignação transformando-a em virtude e exemplo. Seria a atitude cristã 
que permearia a incompletude barroca: a penitência. A segunda resposta 
estaria em John Milton (1608-1674), poeta da Revolução Inglesa de 1640, 
em sua obra O paraíso perdido, de 1667, que viria a ser propagandeado no 
século XIX pelos poetas românticos ingleses. Para ele, caberia aos ingleses 
conduzir a humanidade – como alguém que viu a luz e recebeu uma missão 
divina - resgatando um selvagem perdido em sua brutalidade. 

A civilização inglesa se imporia ao mundo tentando lhe transferir sua 
cultura: a modernidade das máquinas produzidas na sua Revolução Industrial, 
o cidadão liberal produzido pela sua Revolução Gloriosa de viés monárquico-
constitucional. Seguindo a mesma trilha, os ingleses da América do Norte, 
herdeiros diretos dos ingleses europeus, se arvorariam a carregar a bandeira 
de um Destino Manifesto, de 1823 usando para isso, se necessário o uso da 
força para conter outros interesses que não os do nascente Capitalismo, o 
que significaria, inclusive, uma Guerra Civil (1861-1865). 

No caso brasileiro, o poder britânico funcionaria muito bem, sem a 
necessidade de uma guerra para se impor como a nova metrópole. A nossa 
classe senhorial econômica e política aceitaria, de bom grado, em forma de 
acordos e alianças, o seu papel naquela nova ordem mundial. Em 1808, o 
Tratado de Abertura dos Portos às nações amigas. Em 1850, o Brasil já seria 
inglês, principalmente sua capital, o Rio de Janeiro, incluindo a implantação 
dos seus modelos prisional e escolar – a panóptica Casa de Correção da 
Corte e o método lancasteriano inscrito na Lei das Escolas de Primeiras 
Letras, respectivamente.
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Em 1835, o Aurora Fluminense já havia percebido a tática inglesa de 
dominação. Nada de armas, mas o exercício de um sofisticado poder do 
argumento liberal de livre comércio. A percepção desse soft power vinha, 
segundo o articulista, desde a independência dos Estados Unidos. À questão, 
se aquele processo de independência havia sido uma perda para Grã-Bretanha, 
responderia que não e desconfiado perguntaria sobre a “[...] ideia de ir 
conquistar uma terra aonde as mercadorias inglesas acham em grande escala 
fácil consumo” (AURORA FLUMINENSE, 1834 (1045), p. 3885).

Por isso acreditamos que entender o processo educativo brasileiro no 
século XIX significa entender os desejos de uma classe senhorial que se 
encontrava numa encruzilhada: ser liberal e moderna, à inglesa, porém, 
sem perder o controle sobre o povo. Adotar princípios liberais, entre eles a 
educação para se mostrar moderno e, ao mesmo tempo tornar o povo contido, 
ordeiro e trabalhador. Naqueles lugares em que o Liberalismo assumiria 
esse “fardo civilizatório”, a educação imprimiria uma nova alma no povo e 
a escola pública seria o motor dessa nova civilização. No caso específico do 
Brasil, o projeto iluminista-liberal encontraria como barreira e necessidade 
a criação de uma nação, que teria como consequência natural um povo 
educado, trabalhador, ordeiro e cortês. Logrado esse sucesso, o Brasil seria 
lançado ao mundo como referência de sociedade: monárquica, moderna e 
liberal composto de uma única nação amalgamada na cultura europeia, pela 
língua portuguesa, pela religião cristã e, agora, pelo Liberalismo.

A estratégia educacional pensada pelos liberais variava conforme o país 
em que atuavam: método lancasteriano, filantropia ou escola religiosa. Maria 
Odila (1974) afirmaria que “[...] a colonização, tal como [Robert] Southey a 
concebia, constituiria um elevado dever humanitário, seria essencialmente 
um fenômeno cultural e religioso” (DIAS, 1974, p. 229) levado a cabo por 
ingleses, interessados nos benefícios de manutenção e espalhamento da 
cultura britânica. Essa ideia de um fardo a ser carregado levando os homens 
à civilização seria a ideologia encampada pelo Liberalismo. Tal estratégia 
passaria também por uma escola pública - onde não houvesse outras 
possibilidades – com forte intervenção estatal e dessa maneira garantir o 
projeto civilizatório imaginado pelos liberais. 
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A defesa dos princípios iluministas se confundiria com a defesa dos 
princípios liberais – como mais tarde embasaria também os princípios 
socialistas – e dentre estes uma luta contra a opressão e uma defesa da liberdade 
em todas as suas formas. A Igualdade seria o sonho da Revolução Francesa, e 
previa a criação de um homem novo. Os argumentos do Iluminismo seriam 
a maior arma política durante a Revolução Francesa (1789) enquanto as 
ideias de liberdade – em todos os sentidos – seria a maior arma dos liberais. 
Sabia-o a Astrea, em 1826, quando afirmava que

As artes e ciências nos países despóticos são o privilégio exclusivo 
dos favoritos; elas poderão ser fomentadas, de certo, e geralmente o 
são, porque o déspota paga esta honra com a moeda do povo; porém 
elas jamais podem vir a ser objeto de especulação para o homem 
comum; pois que isto produziria ilustração nacional, e por este meio 
apresentando cada indivíduo, como um Ente social, posta em evidência 
a natureza dos direitos deste, ela traria consigo a destruição do poder 
arbitrário (ASTREA, 1826 (84), p. 339, grifos meus).

O Iluminismo projetava espalhar as luzes por toda a humanidade e 
um dos seus principais instrumentos seria aquilo que conhecemos hoje 
como a escola moderna: pública e laica. Porém, o sonho liberal no bojo 
do Iluminismo, exigiu uma separação e impôs limites a essa proposta 
universalizante. A Revolução Industrial colocou uma cunha utilitarista 
fazendo do projeto de educação universal uma estratégia de seleção para os 
seus quadros intermediários, tanto para a indústria quanto para o Estado. No 
caso europeu, a Revolução Industrial se fez mais vigorosa e o Liberalismo 
buscaria na revolução política a sua sobrevivência; num Brasil sem indústrias, 
se tornaria apenas uma fórmula de libertação política da Coroa portuguesa 
e afirmação de uma classe senhorial agroexportadora.

Assim, surgiriam dois movimentos, ambos ligados ao pensamento 
iluminista: um utilitarista de gênese inglesa centrado na liberdade econômica 
e no jogo de interesses como motor da felicidade, outro republicano de gênese 
francesa centrado na igualdade de direitos como motor da cidadania. Isso 
significaria duas estratégias educativas. É dessa maneira que percebemos duas 
grandes linhas educacionais pensadas pelos liberais do século XIX: uma linha 
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culturalista com forte viés religioso, levada adiante pelos ingleses, representada 
no Brasil por José da Silva Lisboa (1756-1835); uma linha republicana pensada 
no processo revolucionário francês, preconizando uma educação geral. A 
segunda linha não produziria um representante no Brasil, sufocada que foi 
pela primeira. Daqui sairia o homem do século XIX.

Esse novo homem seria liberal por excelência, cuja virtude seria o 
respeito aos direitos naturais (liberdade do outro) e aos bens adquiridos com 
o trabalho ou por herança (propriedade). Isso, de certo modo, só seria viável 
politicamente na medida em que fossem controlados os meios de produção 
econômicos (a terra e o escravo) e os meios de produção da ideologia (a 
escola e a Igreja). Seria necessário um tal investimento na educação de modo 
que se naturalizasse as relações sociais e econômicas nesse vasto território. 
Assim, também pensa Michel De Certeau (1998), uma vez que

A linguagem produzida por uma categoria social dispõe do poder de 
estender suas conquistas às vastas regiões de seu meio ambiente, ‘desertos’ 
onde parece não haver nada de tão articulado, mas se vê prisioneira 
nas armadilhas de sua assimilação por um maquis de procedimentos 
que suas próprias vitórias fazem invisível ao ocupante” (CERTEAU, 
1998, p. 95, grifos meus).

O desejo e a necessidade do pensamento liberal em torno da 
educação seria, portanto, se fazer invisível às críticas que viriam da 
sociedade, naturalizando relações econômicas e sociais em todos os lugares 
(horizontalidade das relações) e em todos os sentidos (verticalidade das 
relações). Uma educação liberal estaria diretamente ligada a uma educação 
racional e leiga, características do Iluminismo. Essa educação liberal 
proporcionaria o surgimento de um homem novo, afeito à razão na construção 
e condução desse mundo novo.

Alceu Ravanello Ferraro (2009) nos explicaria “[...] a vagareza da ação 
pública em assunto de educação popular” (FERRARO, 2009, p. 308) no 
Brasil: como chegamos a isso? A explicação que Ferraro (2009) nos oferece 
está no modelo de Liberalismo praticado no Brasil que priorizaria o aspecto 
econômico pautando-se por nenhuma ou um mínimo de instrução para 
todos. Na tentativa de conhecer mais e explicar como o pensamento de uma 
educação liberal viria ao Brasil, comecemos com Mandeville.
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Bernard Mandeville (1670-1733) escreveu A fábula das abelhas em 1714. 
Sua primeira estrofe é um elogio à Inglaterra: uma sociedade perfeita, pois 
contaria com todas as benesses produzidas pela ciência e pela indústria, um 
governo dirigido por reis controlados por leis (sem tirania, nem democracia). 
Dessa forma, com uma grande produção científica e industrial, um excesso 
de produtos e de gente, o dinheiro e o poder expuseram os vícios do mundo 
privado: ganância e esperteza, principalmente. Assim vão ficando evidentes 
que todos os vícios daqueles párias da sociedade se confundiam com os 
vícios de industriais, comerciantes, banqueiros, governantes, enfim a elite 
do país. Essa sociedade se tornaria violenta sob todos os aspectos.

Esse elogio à perfeição proporcionada pelo Capitalismo nascente seria 
rompido com uma fraude. Uma trapaça que era absolutamente tolerada 
e incentivada entre os iguais, mas não poderia, em hipótese alguma, ser 
contra a comunidade. Sendo uma fábula seria preciso construir uma lição 
de moral e Mandeville o fazia inserindo uma única virtude: a honestidade. 
O problema é que a honestidade, enquanto virtude, não escolhe o seu 
destinatário. O homem honesto o é para todos. E assim começaria o processo 
de empobrecimento da nação, resultado da falta de ganância, da falta de 
concorrência e, consequentemente da falta de investimentos. Na fábula de 
Mandeville, a honestidade é a pior virtude para os negócios. Dar tudo a 
todos, evitaria a disputa e a concorrência inviabilizando o suprimento das 
necessidades humanas. 

Mas, o que tudo isso tem a ver com a educação das pessoas? Primeiro: 
Mandeville se tornaria um continuador de Thomas Hobbes (1588-1679) na 
concepção de um homem agressivo e competitivo. Para Mandeville, o Estado 
hobbesiano seria um controlador dos nossos vícios, porém as iniciativas, 
por mais desleais que sejam, promovem o bem público. Daqui se originaria 
Adam Smith (1723-1790) e a sua teoria da mão invisível: não o Estado, mas 
o mercado deveria regular as relações entre produtores e consumidores. 
Segundo: diante dessa concepção, tanto Mandeville quanto Smith seriam 
contrários à intervenção do Estado nas relações humanas, pois, qualquer 
ato educativo seria uma distorção da natureza humana. Portanto, na visão 
de ambos, uma educação forçada é perniciosa para o Estado e a Sociedade. 
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Daí a necessidade de deixar o homem em sua plenitude natural. Assim, 
Mandeville (1714) afirmaria a “[...] ignorância como um ingrediente necessário 
no amálgama da sociedade” (MANDEVILLE, 2017, p. 212) sugerindo dessa 
forma uma ignorância intelectual, mas não do corpo que deve ser adestrado 
para o trabalho. Na sua opinião, encerrar ou não as atividades das escolas 
de caridade, então comuns na Inglaterra, não fariam diferença alguma, pois 
o ensino ofertado aos nobres sempre seria melhor. Para Mandeville (2017), 
a escola deveria ser um serviço, um bem a ser bem remunerado pois seria 
um investimento destinado apenas àqueles que o podem realizar. 

Nada disso passaria despercebido para a elite inglesa do século XVIII. 
Enquanto promovia sua Revolução Industrial criavam leis que controlavam 
os pobres e transformariam a escola num local de controle. Diante da 
necessidade de cuidar da terra como forma de se alimentar e se fazer, o 
mundo agrário pré-capitalista entenderia e viveria a obviedade das ideias de 
Mandeville. O pensamento de Mandeville não seria, como nos parece, algo 
a ser esquecido tão facilmente, na medida em que seguiria influenciando, 
ao longo do século XVIII a política inglesa em relação aos pobres e suas 
escolas. Tanto a fábula quanto os escritos ensaísticos de Mandeville nos daria 
a certeza de uma tendência do Iluminismo liberal-utilitário privilegiando as 
relações comerciais e econômicas. A burguesia europeia se apoiaria nesses 
argumentos – aparentemente tão óbvios – de vaidade e competição.

Dessa maneira nos lançaria a Adam Smith (1723-1790) que visitaria 
A fábula das abelhas para pensar a sua teoria econômica na sua obra, A 
riqueza das nações. Porém, ao contrário da vaidade que move a sociedade 
mandevilliana é o interesse – ou o amor-próprio – que move a sociedade 
smithiana. Mas, ambas se baseiam na competição entre os homens. O interesse 
de cada um daqueles homens seria o que os tornaria competitivos funcionando 
a mesma lógica para todos da sociedade. Porém, essa concorrência teria 
problemas quando se falava da educação. Bem inestimável que necessita de 
bons investimentos, pois se transformaria em salários, acabaria por tornar-se 
um inconveniente para os ricos, na medida em que uma grande concorrência 
os atrapalharia. Porém, acreditando na necessidade do acolhimento do Estado 
como forma de disciplinar, pela escola, a massa de trabalhadores ingleses. O 
conceito de divisão do trabalho geraria uma gradação na educação.
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John Locke (1632-1704) reconhecido como o “pai do Liberalismo”, 
escreveria uma obra pedagógica, apesar de não se referir a uma educação 
popular. De imediato, Locke relacionaria a educação à ideia de felicidade: 
a mente sadia num corpo sadio teria melhores condições de alcançar a 
felicidade. Para ele, um corpo doente numa mente sadia ou um corpo sadio 
numa mente doente não teria nenhuma chance de alcançar nem de promover 
a felicidade. Locke apontaria a genialidade como uma característica inata, uma 
desigualdade natural entre os homens o que os colocaria numa posição tão 
privilegiada que já caminhariam para a excelência do ser humano. Isso o levou 
a concluir que os demais homens só são bons em função da educação que 
recebessem. Locke usa a genialidade de alguns homens como uma justificativa 
para sua ideia de educação, mas isso não o faria tratar de uma educação 
popular. Locke se fixaria na virtude, sabedoria, educação e aprendizagem, na 
medida em que sem essas quatro condições um homem não administra bem 
a sua vida e a sua propriedade. Assim, usa seus pensamentos sobre educação 
para nos dizer de um nobre inglês do século XVIII. Fala-nos mais de cortesia 
e de um padrão de civilização que deve permear o comportamento de um 
homem liberal-burguês, portador de uma nobreza de caráter mais do que 
de sangue. Aqueles de genialidade nata já nascem feitos e, portanto, podem 
se transformar ou desejar qualquer coisa: não há muito em quê educá-los. 
Educar, para Locke, significaria modelar a natureza humana transformando 
os homens. Homens ordeiros, civilizados e proprietários com um mínimo 
de governo.

Na França Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) também escreveria sobre a 
educação de uma criança com características muito próximas das de Locke: 
um cavalheiro. O Emílio é um jovem nobre que precisa aprender a sobreviver 
no mundo moderno, diferente daquele que as gerações anteriores haviam 
vivido. Rousseau criaria o Emílio como uma dupla justificativa: os meninos 
pobres já sabem viver nesse mundo; os nobres não, na medida em que 
são afastados da natureza e precisam retornar a ela. Já no início de sua 
obra Rousseau nos proporia um olhar para a natureza humana e nossas 
possibilidades de educação aconselhando-nos a observar mais as crianças. 
Em sua argumentação a educação é o que nos molda.
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Em Rousseau veremos um homem perfeito, no princípio e no fim 
de uma humanidade corrompida e corruptora. Dessa forma, a redenção 
estaria na educação, no projeto de educação liberal que Rousseau propõe 
tomando esse ponto de partida e de chegada: é uma proposta teleológica. 
Uma proposta que visaria a criação de uma sociedade perfeita acima da 
sociedade conhecida. Rousseau partiria do mesmo princípio de Locke. A 
razoabilidade humana confunde-se numa bondade racional que Rousseau 
prega. Daí que a educação, além de necessária se tornaria a salvadora dos 
homens. É a educação que vai diminuir a proporção entre nossa natureza 
sensível e nossa inteligência, na tentativa de que, se igualados, alcançaríamos 
a felicidade.

Na Europa, as ideias de Mandeville sobre as escolas de caridade não 
seriam combatidas, porque confortáveis à nascente burguesia que já havia 
recebido indicativos de como educar seus filhos – de Mandeville a Rousseau 
- e não se preocupavam com a educação dos pobres, fazendo dela objeto de 
vaidade, filantropia, caridade e penitência. Assim, num ambiente de grande 
produção industrial com a exacerbação dos vícios expostos por Mandeville, 
a educação enquanto iniciativa pessoal seria reivindicada como um direito 
na Revolução Francesa em 1789. Portanto, não há uma ruptura com as ideias 
de Mandeville, mas o surgimento de uma outra visão sobre a educação.

O romântico homem novo

O projeto iluminista previa um espalhamento geral da educação com 
um caráter essencialmente humanista e universal, mais próximo de um 
republicanismo no sentido da vulgarização total do conhecimento. Immanuel 
Kant (1724-1804), em Da Pedagogia, de 1803, afirmaria que “[...] o homem 
não pode se tornar um verdadeiro homem senão pela educação. Ele é aquilo 
que a educação dele faz” (KANT, 1996, p. 15). E aqui, Kant nos coloca uma 
condicionante exclusivamente humana relacionada à nossa memória e 
humanidade: a dependência da geração anterior para que nos façamos 
humanos: “[...] note-se que ele só pode receber tal educação de outros homens, 
os quais a receberam igualmente de outros” (KANT, 1996, p. 15). E concluiria 
dizendo-nos que a “[...] falta de disciplina e de instrução em certos homens 
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os torna mestres muito ruins de seus educandos” (KANT, 1996, p. 15). Mas, 
precisamos entender essa diferença entre disciplina e instrução. Em Kant, a 
disciplina nos impede de voltar a um estado de selvageria, mantendo-nos em 
nosso estado de humanidade, enquanto a instrução é “[...] a parte positiva da 
educação” (KANT, 1996, p. 13), devendo as duas estarem permanentemente 
juntas para, somente assim, cumprir seu objetivo, que é nos lançar à frente 
preparando a nova geração. 

Kant e Rousseau sabiam das dificuldades da educação, tanto do indivíduo 
quanto da coletividade. Para Kant seria uma arte difícil; para Rousseau “[...] 
quase impossível que alcance um êxito total” (ROUSSEAU, 1995, p. 11). Mas, 
ambos ousariam oferecer suas reflexões que nos ajudariam a pensar nos 
projetos de uma educação iluminista. Kant sabia da impossibilidade de uma 
educação geral, pois um projeto de educação não deveria eliminar a nossa 
diversidade cultural e nossa pluralidade na medida em que, caso isso fosse 
possível, eliminaria a nossa condição humana. O objetivo, pois da educação 
estaria no futuro e não no presente, na medida em que prepararia as novas 
gerações. Deveria ser a primeira preocupação dos pais e do Estado, admitiria 
Kant, porém os interesses e, portanto, os objetivos não são os mesmos 
da humanidade – tornar-se melhor cada vez mais – mas, orgulhar-se dos 
próprios filhos a partir de seus princípios, no caso dos pais e, servir-se mais 
e melhor dos homens, no caso do Estado. Na sua crítica ao papel do Estado 
na educação, Kant aponta aquilo que se tornaria nos dois séculos seguintes a 
divisão entre, o que ousamos chamar de utilitaristas e republicanos. Enquanto 
os utilitaristas vão ocupar o Estado se apropriando das riquezas produzidas 
e educar “o seu povo como uma parte do reino animal” (KANT, 1996 , p. 25) 
com “um certo aumento de habilidade” (KANT, 1996 , p. 25), aqueles que 
chamamos republicanos estariam dispostos a “cuidar do desenvolvimento 
da humanidade, e fazer com que ela se torne não somente mais hábil, mas 
ainda mais moral e, por último - coisa muito mais difícil -, empenhar-se 
em conduzir a posteridade a um grau mais elevado do que elas atingiram” 
(KANT, 1996 , p. 25). 

Kant então nos proporia o ideal da educação iluminista, pensada como 
um processo sem fim, enquanto durar a humanidade, num crescendo que 
respeitaria a diversidade e a pluralidade humanas: ser disciplinado, culto, 



33

gentil, disposto a escolher sempre os bons fins, sabendo que “bons são 
aqueles fins aprovados necessariamente por todos” (KANT, 1996, p. 25) 
e tornados capazes de pensar autonomamente. Esta seria uma síntese do 
projeto de uma educação iluminista pensada no século XVIII. Porém, não é 
um projeto individual, mas coletivo, de um povo, uma Nação e finalmente, 
deveria ser o objetivo de um Estado. Uma autodisciplina que nos impedisse 
de voltar à barbárie, conhecimento máximo, geral e generalizado tornando a 
nação culta, civilidade demonstrada pela prudência e gentileza no convívio 
com os demais. Aqueles bons fins aprovados por todos que definiria, com o 
passar do tempo e seu melhoramento, o caráter de uma nação, e por fim, a 
capacidade de raciocinar sobretudo desnaturalizando as relações. Trata-se de 
um programa de educação que vai além de qualquer grupo, povo ou nação. 
Seria uma construção inescapável a todos para que nos tornemos humanos. 
Com Kant seria possível pensar contra uma educação civilizatória, pois esta 
desconhece a diversidade cultural do ser humano. Porém, se construiria, já 
naquele período, e nos acompanharia até o presente, o mito da Educação, 
em que 

“[...] a ideologia das Luzes queria que o livro fosse capaz de reformar 
a sociedade, que a vulgarização escolar transformasse os hábitos e 
costumes, que uma elite tivesse com seus produtos, se a difusão cobrisse 
todo o território, o poder de remodelar a nação” (CERTEAU, 1998, p. 
261). 

A Educação se tornaria um mito e a Escola o seu principal veículo para 
a difusão e o espalhamento da Civilização europeia e suas Luzes. Os modelos, 
aplicáveis ou não ao restante do mundo, seriam os modelos pensados na 
Europa do Iluminismo e vislumbrariam a figura do cidadão como o europeu 
(branco, cristão, liberal) e não como o homem, apesar de se colocar a partir 
de um ideal antropocêntrico. 

Se antes presenciamos ideias pedagógicas (Locke e Rousseau) de extração 
iluminista-liberal sobre a educação seguidas de ideias políticas (Mandeville 
e Smith) de extração liberal-utilitária a revolução tornaria a mesma uma 
necessidade e uma prática revolucionárias, tanto como forma de melhoria da 
existência do indivíduo quanto como forma de sobrevivência da revolução 
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política. É com a Revolução Francesa em 1789 que a educação se tornaria 
um direito e, portanto, seria reivindicada em todos os lugares por onde 
passasse a ideia liberal. Com a revolução e as ideias de educação do marquês 
de Condorcet (1743-1794) é que veríamos uma outra possibilidade, a de uma 
educação emancipatória, democrática e republicana. Assim, entramos no 
século XIX apontando para duas maneiras de ver a educação: uma liberal-
utilitária e outra liberal-republicana.

Então, voltemos àquela visão de Kant sobre o interesse na educação: 
da parte dos pais, a vaidade; da parte do Estado, a utilidade. Todos eles 
prejudiciais à boa educação. E aqui entra a visão utilitária da educação 
proposta inicialmente por Mandeville na sua Fábula das abelhas e seguido 
de perto por Jeremy Bentham (1748-1832) no Panóptico, provocando uma 
separação entre um projeto liberal-utilitário inglês e um projeto republicano-
humanista francês do marquês de Condorcet. Porém, cabe aqui uma 
advertência: não são projetos exclusivos e opostos; são complementares e, 
numa balança de poder, disputam o espaço público e escolar onde, ora um 
ora outro, ganham terreno.

A novidade da Revolução de 1789 em relação à educação seria o fato 
de transformá-la num direito social e a sua instalação e manutenção um 
dever do Estado. Condorcet a reivindicaria como a realização do princípio 
da igualdade e condição para a sobrevivência da revolução. Diferente dos 
filósofos que vimos até o momento, Condorcet apresentaria uma proposta 
radical não apenas de pensamento, mas também de ação, na medida em que 
detalha uma política pública. A França estava se constituindo como Estado 
revolucionário criando suas leis. Tudo era muito novo e seria construído 
sob novos paradigmas. Condorcet criaria um periódico que trazia em si um 
objetivo pedagógico – de forma racional e metódica - de levar ao máximo 
de pessoas um conhecimento prévio para que pudessem transformar suas 
necessidades em direito e, assim poderíamos concluir, pressionar seus 
deputados para que as transformassem em leis.

Condorcet inicia a divulgação de suas memórias expondo a natureza 
e o objeto da instrução pública. A natureza da instrução pública seria o seu 
combate constante e permanente contra a desigualdade anulando-a, no seu 
limite extremo. Somente a partir do conhecimento o homem seria capaz de 
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combater toda e qualquer diferença natural e social com a qual nascemos. 
Assim, sua primeira memória se dedicaria a uma exposição que previa a 
paridade de armas, tanto no presente quanto no futuro quando a instrução 
buscaria eliminar aquelas diferenças.

Para Condorcet a igualdade não deveria ser apenas mera questão 
retórica, posta e proposta em forma de leis e regulamentos proclamando-a 
entre os homens. Seria uma questão de direito e de fato: uma construção 
que se iniciava com a Revolução, mas somente atingiria seu ápice por meio 
de uma educação permanente, pois “[...] as leis pronunciam a igualdade de 
direitos [mas,] só as instituições de instrução podem tornar essa igualdade 
real” (CONDORCET, 2008, p. 37) uma vez que o constante combate sobre 
a desigualdade seria a natureza da instrução pública.  O objeto da instrução 
pública seria a novidade, pois  “[...] o homem não deve mais se considerar 
um ser limitado a uma existência passageira e isolada” (CONDORCET, 
2008, p. 29) obrigando-se, moralmente, a melhorar a humanidade sob 
todos os aspectos, na medida em que isso é parte da natureza humana. 
Tornar-se “[...] uma parte do grande todo e colaborador numa obra eterna” 
(CONDORCET, 2008, p. 29) seria parte da natureza humana. A novidade 
que o futuro traria só seria bem aproveitada pela sociedade caso o Estado 
preparasse seus cidadãos. Condorcet percebia as mudanças geradas pela 
natureza e aquelas que o mundo havia construído e como isso provocava 
reações nos cidadãos e nas nações. Reações positivas e negativas, bens que 
podem e devem ser gozados, males que podem e devem ser reparados. 
Para Condorcet, aquelas “[...] nações que avançam através dos séculos têm 
necessidade de uma instrução que renovando-se e corrigindo-se sem cessar, 
siga a marcha do tempo” (CONDORCET, 2008, p. 31). Torna-se, então, 
necessária uma instrução política que cuidaria não apenas das leis já prontas 
– do passado – mas, das que se estão construindo no presente, pois “[...] 
sem isto, como uma nação não ficaria dividida em duas classes, das quais 
uma serviria de guia para a outra” (CONDORCET, 2008, p. 33) aumentando 
a desigualdade num processo de obediência cega e passiva, conduzindo a 
sociedade sabe-se lá para onde? Dessa forma, atualizando-se e anulando-se 
a desigualdade entre os homens em sociedade entraríamos num processo 
de revolução permanente na busca de uma felicidade comum, 
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Para Condorcet o objetivo da educação, seria um processo de instrução 
permanente. Como não se pode prever o futuro, era preciso preparar não 
apenas as crianças, mas todos os cidadãos para aquilo que inevitavelmente 
viria. Assim, Condorcet advertiria que o homem deve continuamente 
alimentar-se de novos conhecimentos, corrigir e retificar noções incompletas 
com pena de perder o já adquirido. Isso significaria uma educação por e 
para toda a vida, com métodos e instrumentos de aprendizagem e aquisição 
de conhecimentos próprios à vida adulta e de trabalhadores, independente 
de qual ofício se exercia. Das primeiras funções que Condorcet previa são 
aquelas funções públicas que não deveriam ser destinadas apenas a alguns, 
mas a todos e a qualquer um que assim o desejasse tendo para isso o preparo 
necessário e contínuo. Por isso, Condorcet afirmaria a necessidade de que 
“[...] o homem e o filósofo não sejam de algum modo dois seres separados” 
(CONDORCET, 2008, p. 87) de modo a se fazerem entender mutuamente; 
afirmaria a laicidade da escola na medida em que toda e qualquer religião 
dominante “[...] longe de purificar-se, corrompe-se necessariamente, e leva 
sua corrupção a todas as partes da ordem social” (CONDORCET, 2008, p. 
122); afirmaria também a necessidade de independência de consciência em 
relação ao Estado, uma vez que uma educação baseada em convicções do 
presente, sem o uso da razão, reforçaria os preconceitos tornando-se “[...] 
uma verdadeira tirania, um atentado contra uma das partes mais preciosas da 
liberdade natural” (CONDORCET, 2008, p. 45). Para Condorcet, a Liberdade 
seria igual ao conhecimento e a falta de qualquer conhecimento, porque 
indisponível, significa desigualdade e dependência a outrem. Portanto, tirania, 
despotismo, escravidão.

Em 18 de abril de 1792, Condorcet faria nova leitura de sua proposta 
que seria anexada às páginas das Atas do Comitê (FRANÇA, MIP, 1889, p. 
187). Apresentaria o princípio basilar de qualquer processo educativo: “[...] 
proporcionar a todos os indivíduos da espécie humana os meios de atender 
as suas necessidades, garantir o seu bem-estar, de conhecer e exercer seus 
direitos, de entender e cumprir o seu dever” (FRANÇA, MIP, 1889, p. 188) 
diante da sociedade, anunciando que “[...] este deveria ser o primeiro objetivo 
da instrução nacional e, desse ponto de vista seria, para o poder público, 
dever de justiça” (FRANÇA, MIP, 1889, p. 189). Condorcet continuaria o 



37

seu discurso de apresentação do projeto falando da necessidade urgente 
de instalação do novo sistema educacional, de uma educação igualitária, 
universal e completa, tanto quanto as condições o permitissem, devendo ser 
levada a todas as idades. Dessa maneira, nos alertaria para aquelas crianças 
que tem necessidade de saber, mas que são forçadas a trabalhar para viver e 
insistiria na universalidade da educação como condição para a igualdade. 
Condorcet, portanto, busca convencer a Assembleia Nacional a transformar 
em lei, prática e exequível, aqueles princípios, tanto os da Revolução quanto 
os da educação, pelos quais lutou até a sua morte em 1794. São princípios 
políticos liberais, como a Liberdade e a Felicidade, porém com a diferença de 
um forte conceito de comunidade cívica previsto no princípio da Igualdade. 

A principal diferença dos projetos de educação liberais seria o 
entendimento sobre o princípio da Liberdade. Para os ingleses a Liberdade 
seria parte daquela modernidade entendida como comércio e individualismo, 
com a felicidade geral sendo garantida pela competição de interesses entre 
os cidadãos. Para alguns dos revolucionários franceses a Liberdade seria 
entendida como uma autonomia solidária comprometida e enlaçada com 
a igualdade entre os cidadãos. Isso nos mostra a diferença dos modelos de 
educação: o inglês, mais individualista e o francês, mais republicano.

Cairu e o culturalismo inglês

Em 1831, O Universal usaria um excerto de Condorcet para explicar a 
diferença entre estadunidenses e franceses, entre a Revolução Americana 
e a Francesa. A primeira seria a continuidade das leis inglesas, enquanto a 
segunda seria a constituição de algo novo. Vale à pena citar o pensamento 
de Condorcet quanto aos modelos revolucionários, pois eles dariam o tom 
dos modelos de educação dos ingleses e seus descendentes e dos franceses:

Nós descreveremos o quadro destas Constituições: mostraremos o que 
elas devem aos progressos das ciências políticas, e o que os prejuízos 
da educação lhes podem misturar dos antigos erros: por exemplo, que 
o sistema do equilíbrio dos poderes altera ainda a sua simplicidade; 
porque é que tiveram por princípio a identidade dos interesses, 
antes do que a igualdade dos direitos. Provaremos não só, quanto 
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este princípio da identidade dos interesses, se dele se faz a regra dos 
direitos políticos, é destes uma violação a respeito daqueles aos quais 
se não deixa o seu inteiro exercício, mas que esta identidade cessa de 
existir, precisamente no mesmo instante que vem a ser uma perfeita 
desigualdade (O UNIVERSAL, 1831 (656) p. 2, grifos nossos).

Condorcet remeteria aos princípios constitucionais os modelos de 
educação que os revolucionários de ambos os lados estariam construindo. O 
autor consideraria que o princípio da identidade dos interesses não permitiria 
uma educação que diminuísse ou eliminasse a desigualdade entre os homens. 
A disputa pelos interesses individuais – às vezes somados em grandes grupos 
– gerariam novos interesses e novas disputas, promovendo cada vez mais 
desigualdade. Princípios diferentes gerariam modelos de educação diferentes. 
A explicação de Condorcet é, também, uma defesa dos seus princípios e 
não apenas da Constituição Francesa de 1791. Condorcet seria mais claro 
ainda já na sua Primeira Memória, numa clara crítica a Bernard Mandeville:

As revoluções trazidas pelo aperfeiçoamento geral da espécie humana 
devem sem dúvida conduzi-la à razão e à felicidade. Entretanto, quantos 
males serão necessários para comprar essa felicidade? Quantos males 
nossa época evitaria se uma instrução geral aproximasse os homens uns 
dos outros, se o progresso das luzes sempre desigualmente difundidas 
não se tornasse o alimento de uma guerra eterna de avareza e astúcia 
entre as nações, bem como entre as diversas classes de um mesmo povo, 
ao invés de uni-los por essa reciprocidade fraterna de necessidades 
e serviços, fundamento de uma felicidade comum (CONDORCET, 
2008, p. 31)?

Competição, interesse, desigualdade, nada disso levaria à felicidade 
humana e seria em nome da razão e da felicidade que se fariam as revoluções 
pensadas pelos iluministas e levadas a termo pelos liberais, tanto utilitaristas 
quanto republicanos. A influência do pensamento pedagógico de Condorcet – 
e de outros pensadores franceses acerca da educação – não seria reconhecida 
nos planos educacionais do Brasil na sua fase imperial. Vistos como ateus, 
contra o trono e o altar, os franceses e suas ideias pedagógicas, não se 
tornariam referência para os brasileiros recém-independentes. 
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Ao final do século XVIII e início do seguinte, a grande preocupação 
dos ingleses seria de que a Revolução Francesa não cruzasse o canal da 
Mancha. Navios que tivessem partido ou feito escalas em França ou nas 
suas colônias seriam impedidos de ancorar ou seriam aprisionados pelos 
ingleses evitando-se assim a chegada de papéis ideologicamente marcados. 
Havia, portanto, um bloqueio continental dos dois lados. Seria um misto 
de admiração e prevenção, mas, o terror jacobino da Convenção em 1792 
espantaria os ingleses. Na Inglaterra, os Two Acts (1795; 1798) buscariam calar 
“[...] as contínuas tentativas de pessoas perversas e malignas para perturbar 
a tranquilidade deste reino [...]” (GB, PARLIAMENT, 1795). 

Os poetas do romantismo inglês acusariam a decadência moral e cultural 
inglesa, apesar dos ganhos da Revolução Industrial. A cidade de Londres 
do final do século XVIII e início do XIX, alcançaria seu primeiro milhão de 
habitantes, rodeada de fábricas movidas a carvão e operários amontoados 
em casebres, altos índices de mortalidade infantil, infanticídio, crimes de 
toda espécie e analfabetismo. Somente uma regeneração moral e cultural 
resolveria o caos que estaria se transformando a Inglaterra. A ruptura e o 
esgarçamento do tecido social provocado pelas revoluções do fim do século 
XIX somente seriam recompostos com um modelo de cidadão que resgatasse 
aquele camponês do passado, em todos os seus aspectos: sociabilidade, 
religiosidade e economia. Em relação à vida, esse poder da imaginação levaria 
os homens de volta a uma sociedade que respeitaria os ritmos da natureza, 
respeitando-a em sua ordem cíclica e lenta de suas mutações. A sociedade 
deveria, pois, observar mais a natureza. Para Thompson (2002) seria “[...] 
exatamente dentro desse conflito que o grande impulso romântico alcançou 
a maturidade” (THOMPSON, 2002, p. 55-56).

Imaginar um outro mundo, não apartado deste, mas um retorno, uma 
verdadeira revolução proposta pelos românticos implicaria um mundo com 
os benefícios das revoluções, porém sem os malefícios. Pensar suas infâncias e 
relembrar a vida no campo implicaria naquela rede de solidariedade quebrada 
pelas revoluções; pensar nas baladas populares e na religião de seus pais 
implicaria um retorno a uma ordem calcada na sua pátria, invocando uma 
ideia de nação. Imaginar e realizar um novo mundo, isto era ser um romântico. 
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Segundo Maria Odila (1974), a radicalidade dessa proposta seria 
concretizada com a Pantissocracia, uma utopia de Coleridge e Southey que 
não se realizaria por não haver dinheiro nem para o fretamento do navio. 
Essa utopia criaria um homem novo numa nova sociedade anárquica livre 
de quaisquer entraves que a iniciativa humana tivesse criado à felicidade. A 
marca do ridículo da empreitada ficaria apenas com Southey que apareceria, 
mais tarde “[...] como um pioneiro do reformismo conservador autoritário, 
paternalista, coletivista, interessado em incorporar ao Estado as novas massas 
trabalhadoras” (DIAS, 1974, p. 14). Dias (1974) nos aponta que na visão 
culturalista dos ingleses, esses homens 

Pretendiam superar o desenraizamento do homem na sociedade 
contemporânea. Queria regenerar-se, e também ao mundo, através 
das ideias e da moral. Costumes antigos e tradições históricas pareciam 
um caminho seguro na busca da antiga ligação entre o homem e Deus, 
que se lhes desvendava como um processo orgânico de evolução da 
natureza humana (DIAS, 1974, p. 51-52).

Essas ideias, reforçadas por uma grande aversão à Revolução Francesa 
vão orientar a educação no Brasil independente por meio de seu principal 
cultor: José da Silva Lisboa (1756-1835). Desde a chegada do príncipe d. João 
que os processos educativos da América portuguesa – e depois o Império 
do Brasil - passariam pelas mãos desse baiano, fervoroso cultor de Adam 
Smith. Seria dele a cadeira de Economia Política, a direção da Imprensa 
Régia, Censor Régio e Inspetor Geral dos Estabelecimentos Literários e, por 
fim, no Império, Diretor dos Estabelecimentos Literários e Científicos até 
a sua morte em 1835, além de sua participação nas Comissões de Educação 
da Assembleia Constituinte e depois, já visconde e Senador na primeira 
legislatura, do Senado do Império. 

O visconde de Cairu era um homem profundamente religioso e 
totalmente avesso a qualquer ideia que viesse da França e de sua revolução. 
Atuaria obstinadamente na defesa do trono e do altar, repelindo qualquer 
ataque ao rei ou à religião. Anglófilo, nunca negaria guarida intelectual aos 
ingleses de sua preferência citando-os toda vez que buscava uma autoridade 
que corroborasse o seu pensamento. Num momento em que o país buscava 



41

sua soberania política, a principal preocupação dos escritores seria o rumo 
que o império tomaria e o principal veículo dessas preocupações seriam os 
periódicos. Alguns escreviam livros de toda sorte e maus poemas que não 
sairiam dos periódicos. 

A educação que o visconde de Cairu defenderia, enquanto pensador 
e como funcionário público se basearia no tripé fé, ordem e liberdade. A 
fé em Deus seria o grande motor de regeneração da civilização. A nova 
ordem do mundo já estava explicitada na Bíblia e deveria retornar à sua 
normalidade após os abalos provocados pelas revoluções. Partindo dessas 
premissas, atribuindo à mão invisível de Adam Smith a mão divina de Deus, 
essa ordem retomada provocaria a tranquilidade necessária para o exercício 
da liberdade, restaurando o trono e o altar em suas respectivas autoridades.

Suas experiências anteriores à chegada do rei partiriam da sua vida 
de professor régio. Na virada do século, depois de publicar dois livros de 
economia em Lisboa, exemplos de seu racionalismo, tornaria a publicar 
sob pseudônimo. Um ato de contrição e confissão de culpa por uma 
vida desregrada da religião e regrada pela razão, incluindo-se aqui uma 
aproximação com as ideias francesas. Assim o visconde de Cairu “[...] 
passou a combater os ideais revolucionários e as sociedades iniciáticas que 
os propagavam. Tornou-se um devoto e fervoroso católico” (MAGALHÃES, 
2012, p. 89). Com esta mentalidade e os poderes que o rei lhe concederia, a 
opção por um modelo de educação utilitária e conservadora se consolidaria 
no Brasil. O visconde de Cairu, professor régio da Bahia, se tornaria um 
pensador da educação no Império do Brasil.

Estado moderno, sociedade conservadora

As revoluções europeias não impactariam o modo de produção no Brasil. 
O Império que sucederia a Colônia não modificaria as relações econômicas 
e sociais. Portanto, sua classe senhorial não veria ali a necessidade de uma 
mudança na educação do novo país. Dessa forma, o país modernizaria 
sua estrutura administrativa inaugurando uma constituição duradoura 
seguida dos seus códigos auxiliares, porém não modernizaria suas relações 
econômicas na medida em que se manteve como produtor agrícola baseado 
no trabalho escravo.
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Em 1814, numa proposta de racionalização e modernização do Reino, 
previa-se para o Império Luso-brasileiro, uma Secretaria de Estado de 
Negócios da Instrução Pública subordinada diretamente ao rei. Um modelo 
francês cuja preocupação com a instrução passaria a ser uma constante na 
estrutura burocrática do Estado francês nos novos governos. No caso do 
Brasil, a Educação seria uma forma de distinção social no meio da massa 
populacional daqueles que aqui habitavam. O povo estaria abaixo daqueles 
que de alguma forma se educaram para viver em sociedade, considerados 
cidadãos partícipes de uma nação. Esperava-se muito: a esperança e o desejo 
de ver um povo educado, com certo grau de educação seria compartilhado 
pelos articulistas d’O Universal que, ao interpretar Jean-Baptiste Say (1767-
1832), economista francês, afirmaria que: “[...] ao conhecimento da leitura 
se seguiria o amor dos livros e que este amor traria consigo o melhoramento 
dos costumes, o desejo de trabalhar, a aquisição de ideias sãs e úteis e, em 
último resultado, o amor da Liberdade, e o gosto da Independência” (O 
UNIVERSAL, 1828 (185), p. 4, itálicos no original). 

A visão romântica da sociedade como uma necessidade de retorno a 
uma ordem considerada natural seria entendida no Brasil como um retorno 
a uma ordem natural das coisas, da autoridade – do trono e do altar -, 
abalada pelas revoluções. Esse retorno, ou até mesmo uma novidade, se daria 
no Império do Brasil com uma Constituição que garantiria as liberdades 
necessárias a uma livre manifestação do pensamento (imprensa, livros) e 
a ampliação da escola. Porém, ao mesmo tempo que se propõe uma escola 
moderna – panóptica e lancasteriana – propõe-se uma cultura conservadora 
– voltar-se à natureza e seu ordenamento. Esse retorno à natureza proposto 
pelos românticos ingleses pode e deve ser entendido como um retorno à 
ordem – cósmica, como queriam os modernos – e assim ter as suas bases 
retornadas ao místico, no caso a Bíblia cristã ou a uma cultura popular e 
nacional. No Brasil, apenas a religião se tornaria esse suporte cultural.

Com esse suporte cultural, o Brasil de 1822 faria uma Constituição cujo 
princípio seria a defesa da propriedade e não a igualdade. Duzentos anos 
depois, apesar de muitas outras constituições, ou seja, de refundações, não 
abandonaríamos o princípio da propriedade, e consequentemente do interesse 
individual, como norteador de nosso comportamento social. Condorcet 
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seria completamente esquecido e o homem novo que nasceria no Brasil 
seria o resultado de um Liberalismo utilitário e romântico, num retorno a 
uma Idade Média europeia: com fé e ordem.
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“Este século faz-se jornal”: jornais acadêmicos e 
formação na Faculdade de Direito do Recife

Gustavo dos Santos – UNIT 
Ilka Miglio de Mesquita – UNIT 

Introdução

Do jornal acadêmico Arena, de 1858, da Faculdade de Direito do Recife, 
se lê:

O jornalismo não é tunel das danaides como alguem já o appellidára, 
em França; antes, é amphoro transbortante e perfumosa, em que as 
imagenações as mais ferteis derramem ideias de nutrientes succo, e 
deliciosos condimentos, para servirem de pasto a todas as camadas 
sociais. << Este seculo faz-se jornal, >> escreveu graciosamente uma 
elegante penna nas primeiras columnas de um bem conhecido periodico 
portuguez. Não ha contra-dizê-lo. (ARENA, 1858, p. 1, grifo nosso)

O jornalismo no Brasil do século XIX, e mais especificadamente em 
meados e final do século, tinha dimensão educativa, constituída de uma 
forma de pensar tipicamente dos sujeitos que dominavam a vida política do 
Império, em vias de consolidação jurídica e política. A notabilidade desses 
impressos ganha destaque por realizar defesa ou oposição a temas sociais 
contemporâneos e por defender piamente suas bandeiras ideológicas, por isso 
afirmara-se que “[...] este seculo faz-se jornal”. Esses jornais eram revestidos de 



46 

uma tônica de ‘combate um alto grau de ignorância da população brasileira” 
(MIZUTA; FARIA FILHO; PERIOTO, 2010, p. 10). Fato esse que vislumbrava 
a instrução da população letrada e iletrada por meio de seus artigos, poesias, 
crônicas, literatura. Os jornais tinham, em seu conjunto, um manancial 
de conteúdos sobre variados temas, e apresentavam repertórios (projetos, 
opiniões, conflitos políticos, debates) de uma época, bem como dos interesses 
que circunstanciavam os usos e apropriações por seus colaboradores. 

Pergunta-se, então: Qual o papel dos jornais acadêmicos na formação dos 
estudantes da Faculdade de Direito do Recife? Os estudantes das Faculdades 
de Direito do Recife, no século XIX, se engajaram em associações acadêmicas 
e, por conseguinte, em jornais acadêmicos. Assim, neste estudo, busca-se 
analisar o papel dos jornais acadêmicos na formação dos estudantes da 
Faculdade de Direito do Recife, tendo em vista o processo de constituição 
das culturas jurídicas brasileiras na década de 1850. 

Para responder ao objetivo proposto e às questões que acompanham 
a tessitura deste texto, tomou-se os jornais acadêmicos Arena e O Preludio 
Acadêmico, ambos de 1858. Esses jornais eram produzidos por estudantes e 
circulavam na Faculdade de Direito do Recife durante o período em foco, e 
são capazes de evidenciar o que se almeja nesse estudo. Como instrumento 
de investigação, trabalha-se com as formulações de Thompson (1981) acerca 
do procedimento de análise histórica dos documentos. Sendo assim, são as 
perguntas inquiridas aos documentos que ajudam a responder às questões 
de pesquisa. O referido autor considera que o conhecimento histórico 
é provisório, seletivo, limitado, mas não é inverídico e arbitrário. De tal 
modo, “embora os historiadores possam tomar a decisão de selecionar essas 
evidências, e escrever uma história de aspectos isolados do todo [...] o objeto 
continua unitário” (THOMPSON, 1981, p. 50). Em síntese, Thompson (1981) 
expressa que o objeto da história é o real em movimento, sendo que esse 
movimento é contraditório e evidencia manifestações contraditórias.

Assim, fizemos a análise acerca dos jornais acadêmicos enquanto espaço 
público, ligados diretamente com a prática jurídica e política no seio da 
Faculdade de Direito do Recife. Apresenta-se, ainda, os jornais acadêmicos 
como um dos veículos de formação jurídica, política e de intervenção social, 
intimamente vinculados ao microcosmo da vida política que a Faculdade 
de Direito do Recife proporcionava.  
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“Semeando a farta os conhecimentos”: o espaço público dos 
jornais acadêmicos do Recife

Os jornais consistiam num espaço público, veículos de educação, 
civilização e instrução das pessoas, local onde os estudantes de Direito 
julgavam semear “[...] a farta os conhecimentos” (ARENA, 1858, p. 2). 
Conhecimentos esses que estavam ligados a uma propaganda política e 
jurídica. O papel desses impressos era o de divulgar, defender, acusar, enfim, 
tinham uma feição pedagógica direcionada a informar e formar os leitores. 
Para os estudantes de direito, os jornais são “[...] instrumentos de verdade 
e conhecimento” (PRELUDIO ACADEMICO, 1858, p. 2). Na Faculdade 
de Direito do Recife, a atividade jornalística estava diretamente associada 
à prática científica (jurídica) e a política. Logo, essa atividade se tornou 
comum entre os estudantes de direito naquele tempo de formação jurídica 
e política. Escrever em jornais acadêmicos era uma prática desenvolvida 
pelos estudantes da Faculdade de Direito do Recife no século XIX. Esses 
estudantes eram, em sua maioria, sujeitos públicos e, nesse sentido, escrever 
nesses periódicos significava, sobretudo, entrar na vida política imperial. 
No editorial do jornal acadêmico Arena (1858), lê-se:

Entraremos na Arena; não para desperctar as forças em affanosas 
competencias; não para ostentar a rijesa dos musculos e o possante dos 
membros; não para luctar arca por arca, sobre um pavimento embebido 
de sangue com exforços hercúleos, outra vez de redemoinhos de poeira, 
a ver quem dá em terra como o outro, e conquista a palma do triumpho 
brutal; mas para esplorar a verdade de braço dado, passo firme, fronte 
serena, semblante risonho.... como irmãos. (ARENA, 1858, p. 1-2, grifo 
nosso)

Ao produzir um jornal, os estudantes de Direito do Recife tinham o 
intuído de entrar na “arena” para lutar com passos firmes, fronte serena 
e semblante risonho pelas causas que lhe eram comuns. As associações 
acadêmicas1, neste sentido, eram espaços onde, de braços dados e como 

1.  As associações acadêmicas foram criadas a partir da segunda metade do século XIX, 
direcionadas para finalidades variadas e temáticas diversas. O objetivo era organizar, 
explicitar ou defender seus interesses ideológicos e políticos. Essas associações acadêmicas 
eram compostas por estudantes e egressos da Faculdade de Direito do Recife. 
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irmãos, os estudantes iriam lutar. A “verdade” seria explorada por eles e 
explanada para a população brasileira. A intenção era, ainda, fortalecer os 
laços e os ideais associativos. Ao afirmar que tal jornal deveria “ostentar a 
rijesa dos musculos e o possante dos membros”, fica evidente a presença da 
masculinidade2 nesses escritos. Os termos utilizados por eles evidenciam que 
a atividade jornalística era coisa de homens e para homens. Nessa direção, 
convém questionar: Teriam de fato os jornais acadêmicos cumprido seu 
papel de educador e civilizador na sociedade oitocentista?

Os jornais serviam para “[...] fortalecer a intelligencia, constituir ou 
consolidar a moralidade dos individuos, das classes e das populações” 
(ARENA, 11858, p.  1). Neste sentido, eram vistos como “[...] o progresso 
da verdade, das sciencias, das lettras, das artes, da politica” (PRELUDIO 
ACADEMICO, 1858, p. 16). A atividade jornalística não era algo restrito aos 
estudantes de direito. Eles não eram os únicos que escreviam em jornais. O 
número de jornais em circulação em todo o Império Brasileiro era imenso. 
Em todas as vilas do Império era possível encontrá-los. De forma geral, 
esses periódicos significavam presença nos embates políticos do Império, 
disseminando ideias que eram absorvidas pela população ainda iletrada, 
mas que se interessava pelas causas do futuro do Brasil. As questões sociais 
brasileiras eram conteúdo permanente nos escritos dos jornais, tanto implícita 
como explicitamente. 

Os jornais se tornaram, assim, palco soberano de disputas políticas e 
jurídicas em torno dos problemas sociais dos Oitocentos. Era também por 
meio dos jornais e revistas que o jogo político do século XIX acontecia (DE 
LUCA; MARTINS, 2015). Para os estudantes de Direito do Recife, “[...] A 
imprensa é para a ordem intelectual o que o vapor e a eletricidade” (ARENA, 
1858, p. 2). Era um veículo moderno que, por sua vez, veiculava também 
ideias modernas para a nação. Constituía-se, então, como um “[...] prodigioso 
monumento que serve para aproximar as ideias e reproduzir o pensamento 
com a rapidez dos raios do sol” (PRELUDIO ACADEMICO, 1858, p. 1).

2.  Ver mais em: ZICA, Matheus da Cruz e. Diversificação dos modos de ser masculino e 
estatização da violência masculina na escrita literária e jornalística de Bernardo Guimarães 
(1869-1872). Tese (Doutorado em Educação). Belo Horizonte, MG. 2011.
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Nessa perspectiva, os embates travados nesses espaços impressos 
eram em prol da ordem política, da disciplina social, do escravismo, do 
conservadorismo, ou pelo viés contrário: liberalismo, abolicionismo e 
contestação da ordem vigente. As discussões giravam em torno da propriedade 
e da liberdade. Lê-se: “A propriedade é alguma cousa de mais sagrado; ella 
é a liberdade do homem exercida sobre a natureza phisica, de modo que 
todo o ataque contra a liberdade, isto é, contra a personalidade humana” 
(ARENA, 1858, p. 3).

Porém, tinham em vista o desenvolvimento da nação e as questões que 
lhe eram caras. Essas eram temáticas de relevância nos debates de meados e 
décadas finais dos Oitocentos. Com os cursos jurídicos, os discursos sobre tais 
temáticas ultrapassaram os púlpitos da Igreja e chegaram até as Academias. 
A tentativa régia surtia efeitos claros de formar homens do poder que se 
expressavam quase que exclusivamente pelo impresso. De Luca e Martins 
(2015) ressaltam:

Assim, a tradição dos estudantes das arcadas de refletir sobre o Brasil, 
coloca-se em suas lutas, ocupar cargos de estrutura sociopolítica, 
formular leis e dominar a vida nacional não se deu só pelos caminhos 
formais de colocação pública, mas através da imprensa como agente 
de visibilidade e poder. (DE LUCA; MARTINS, 2015, p. 59)

Nesse sentido, pode-se afirmar que a imprensa era o veículo pelo qual 
homens letrados entravam na vida política, ou seja, aqueles que desejavam 
ascender à vida pública e ser um agente público deveriam escrever jornais. 
Ao buscar trazer à tona esses espaços de sociabilidades, em que estudantes 
de direito atuavam, visualiza-se desafios e perspectivas a desvelar, ou mesmo 
apontar impasses que a sociedade oitocentista vivenciou de dilemas, escolhas, 
oposições aos temas jurídicos e políticos vigentes naquela sociedade.

Os jornais, sobretudo, participaram de um jogo de interesses e tinham, 
em seu bojo, conflitos inerentes à conjuntura política, econômica e social 
do Império. Esses conflitos eram apresentados, por vezes, em forma de 
literatura e artigos com ofensas diretas aos sujeitos envolvidos. Pode-se 
dizer que o impresso, no século XIX, deixou marcas consideráveis em nossa 
história política e jurídica. Nesse interim, convém interpelar: Qual a visão 
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dos estudantes da Faculdade de Direito do Recife a respeito da atividade 
jornalística?

Se a atividade jornalística era algo indispensável à vida pública e à 
atuação dos políticos, seguindo esta mira, os estudantes tinham “[...] o jornal 
[como] fundamental para uma sociedade moderna, letrada e civilizada” 
(PRELUDIO ACADEMICO, 1858, p. 1). Era por meio desse veículo que se 
legitimavam e popularizavam suas ideias e ações. Os jornais colaboravam 
para a construção de um ideário político, tornavam-se porta-voz de um 
grupo político, instituição ou mesmo de um movimento social que discordava 
de determinações governamentais, ou serviam ainda para legitimar o que 
o governo deliberava. Nos jornais acadêmicos da Faculdade de Direito do 
Recife, ocorriam oposições ou apoio ao governo, desde o nome dos jornais 
até seus artigos e propagandas.

As discussões giravam em torno da propriedade e da liberdade. Lê-
se: “A propriedade é alguma cousa de mais sagrado; ella é a liberdade do 
homem exercida sobre a natureza phisica, de modo que todo o ataque contra 
a liberdade, isto é, contra a personalidade humana” (ARENA, 1858, p. 3). A 
exposição de ideias nos jornais, se por um lado era um modo de informar 
a população sobre determinado assunto, e assim disseminar uma opinião 
ou mesmo angariar seguidores, por outro era também uma forma de fazer 
chegar até o Governo Imperial os anseios e reivindicações de um grupo, ao 
tempo que tornava seus agentes conhecidos perante a Corte e seus pares. 
D. Pedro II era um “[...] leitor assíduo de todos os periódicos da Corte e 
procedia desse modo, porque considerava a imprensa um importante meio 
de comunicação” (MIZUTA; FARIA FILHO; PERIOTO, 2010, p. 120). Era 
pelos jornais que a opinião pública circulava e era manifestada. 

A imprensa acadêmica era marcada pela ideia iluminista europeia, 
pautada na crença e na convicção de que tinha o papel potencial de educar o 
público leitor, ou seja, levar as “luzes” para a sociedade (PALLARES-BURKE, 
1998). Após a Independência, os jornais tinham esse objetivo exposto nos 
próprios nomes: Lanternas, Despertadores, Auroras, Faróis. Já em meados 
do século XIX, os jornais se expandem por todo Império, e os nomes passam 
a ser também explicitados como local de combate ou jogo ideológico. 
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Por sua vez, esses periódicos, com raras exceções, eram de curta duração, 
devido ao alto custo, como se evidencia nas memórias3 das Faculdades de 
Direito. Destaca-se:

A nossa Academia, em muitas epochas felizes, tem redigido bellos jornaes, 
tem. Uma phalange de jovens talentosos e diligentes tem-se aventurado 
com uma coragem superior, digna de seus brios, aos domínios da imprensa, 
e colhido, por preço de seu lidar, invejaveis louvares.  Contrista, porém, 
que um mau destino conjure sempre a fazê-la estancar, aos primeiros 
passos de sua marcha esperançosa. Uma serie de insuperaveis obstaculos, 
um encadeiamento de circumstancias altamente desfavoraveis, que lhe 
dão mate á robustez da vontade, infiltrando-lhe no ardente coração um 
desánimo de morte, veda-lhe a perseverança em seu glorioso empenho; 
e a obriga a depôr a penna com que subscrevera seu nome por baixo 
de bem acabados trechos. (ARENA, 1858, p.  1, grifo nosso)

Os estudantes de direito do Recife foram profícuos na fundação de 
jornais para o debate público. O jornal era colocado como algo que era tarefa 
de poucos, ou seja, de alguns escolhidos, daqueles que eram detentores dos 
rumos da nação. Os “jovens talentosos e diligentes” escreviam em jornais 
acadêmicos. Ter um jornal era ao mesmo tempo uma atividade de letrados 
(para quem escrevia) e de civilização (para quem adquiria), e vice-versa. 
Porém, os jornais não eram unicamente, sem dúvida e tão somente os espaços 
políticos de embates em que os estudantes de Direito do Brasil Imperial 
explanavam seus ideais em relação à situação social do Império. Seria um 
erro afirmar isso. Havia outras redes e outros agentes em plena atividade 
que transmitiam essas ideias. As associações e os partidos políticos também 
se constituíam como espaços de formação jurídica e política.

Os jornais acadêmicos eram produzidos pelos estudantes de direito. 
Entretanto, os impressos tinham em seus escritos as ideias dos Cursos 
Jurídicos, não inocentemente difundidas para a sociedade oitocentista. 

3.  As Memórias era o nome dado aos relatórios produzidos pelos lentes das Faculdades de 
Direito de São Paulo e do Recife ao final de cada ano. Para esses relatórios, era escolhido 
um lente que ficaria responsável por registrar os fatos que julgavam marcantes da turma 
para compor os registros da faculdade. Essa era uma atividade exigida pelos estatutos das 
faculdades desde sua implementação.
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Nesse sentido, a interferência era em linha de mão dupla: da faculdade para 
a sociedade e da sociedade para a faculdade. Não obstante, é bom que se 
diga que tais discussões, posicionamentos e, por conseguinte, interferências 
se davam por meio de fundamentações jurídicas. 

Materialmente, esses jornais continham assuntos de ordens variadas. 
Esses eram visualmente pouco ilustrados e com pouco apelo visual aos olhos 
do leitor iletrado. Eram impressos para letrados. A característica básica 
dos jornais acadêmicos era seu caráter crítico e polêmico, mas também 
didático, sob forma de comentários de fatos que ressaltam o momento vivido 
pelos estudantes. Literatura de circunstâncias por excelência, esses jornais 
cumpriam o papel de levar notícias e informações a uma plateia específica, 
composta por estudantes de direito, professores, funcionários das faculdades, 
camada de letrados, políticos e intelectuais. Para atender a esta finalidade, 
precisavam adotar formas apropriadas de escrita. Eram redigidos com uma 
linguagem acadêmica formal e culta. Não tinham uma linguagem simples 
e direta. Continham enunciados e textos rebuscados e eruditos. Só assim 
poderiam transmitir ao público o espírito civilizador e de homens de letras 
que eles estavam constituindo. Lê-se no jornal acadêmico Arena4 (1858):

A sua publicação solemnemente denuncía que não fazemos côro com 
aquelles que não param de atirar ao jornalismo afilleados espigrammas, 
e de, por meio de caprichosas censuras, desliziar-lhe a merecida voga.[...]

Temos que o jornalismo, entre nós, se irá engrandecendo, e attingirá 
victoriosamente a seu fim, desenvolvendo-se de modo a offerecer assumptos 
interessantes e accommodados a condição de cada um; semeiando a farta 
os conhecimentos de que, e para que cada um vive. Porque, na nossa terra, 
não ha de ter o bello sexo, o homem de lettras, o clerigo, o politico, o 
artista, o operario, o seu jornal especial, em que deparem com o verbo 
que entendem, que invocam em seus diferentes misteres? O poder 
do nosso povo, que lê pouco e mal, não pode, sobretudo, precindir de 
um jornal seu proprio. Abençoado aquelle que lh’o proporcinar; que a 
ignorancia d’elle não será tão crassa, em mais não serão tão rudes os 
seus costumes. (ARENA, 1858, p. 1, grifo nosso)

4.  “Periódico da Faculdade” de Direito do Recife.
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Na citação acima, visualiza-se a defesa dos estudantes de direito como 
os responsáveis diretos por pensar a nação. Eram eles, por meio da atividade 
jornalística, os “semeadores do conhecimento”. O vocabulário político, repleto 
de gestos, símbolos e performances, também fazia parte dos escritos que 
circulavam entre os estudantes. O esforço exigia recursos de diversas táticas e 
técnicas de argumentação e persuasão fornecidas pela Retórica de repertórios 
jurídicos e políticos, nacional e também estrangeiro. A Retórica era uma 
cadeira amplamente difundida e valorizada na formação dos bacharéis em 
direto do Brasil. A Retórica era elemento primordial na composição dos 
escritos em jornais acadêmicos.

As análises dos acontecimentos e fatos vigentes, as propostas, projetos e 
ideologias defendidas, as exposições de princípios e as críticas aos adversários 
eram feitas segundo regras apreendidas nessa cadeira, ou seja, na Retórica. 
Um dos recursos e estratégias utilizadas era a argumentação e a autoridade 
da obra que estava sendo referenciada na escrita. Tal autoridade servia como 
elemento de convencimento fornecido pelo prestígio do autor, suplementando 
a autoridade do redator. Percebe-se que nos jornais acadêmicos, em específico, 
para a Retórica ser bem aceita, era necessário usar autores estrangeiros. 
Evidencia-se referências de teóricos estrangeiros como: Hugo Grócio (1583-
1645), Dante Alighieri (1265-1321), Rousseau (1712-1778), Hobbes (1588-1679), 
Vico (1668-1774) e Herbert Spencer (1820-1903). O peso da Retórica pode 
ser explicado pela análise da tradição escolástica portuguesa, sobretudo a 
que predominou na Universidade de Coimbra.

Jornais acadêmicos: espaço de formação e propaganda política

Ao estudar as Faculdades de Direito do Brasil no século XIX5, percebe-
se que em seus lócus existem inúmeras frentes de formações. As formações 
oferecidas aconteciam por meio das aulas do curso, da participação dos 
estudantes de direito em associações acadêmicas e por meio do engajamento 

5.  Estudo realizado na tese de doutorado SANTOS, Gustavo dos. “Homens do Direito”: 
Projetos Jurídicos/Políticos de Brasil do Século XIX. Orientadora: Ilka Miglio de Mesquita, 
141 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Tiradentes. Aracaju/SE. 2020.
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na produção de jornais acadêmicos. Nesse sentido, entende-se os jornais 
acadêmicos como um espaço público e de formação jurídica e política. 

Diferentes dos panfletos que forneciam uso de imagens, os jornais 
acadêmicos apresentavam o uso excessivo de escrita, textos relativamente 
longos e com aprofundamento teórico. O foco temático dos jornais acadêmicos 
mudava de acordo com o momento político e jurídico, mas sempre com 
preocupação de explicar conceitos básicos que estavam sendo discutidos 
na ordem vigente, como: liberdade, igualdade, absolutismo, democracia, 
soberania, representação, economia, modernidade e sistemas de governos.

Os jornais acadêmicos do Recife raramente indicavam seus redatores. 
Os artigos, em sua maioria, eram atribuídos ao órgão acadêmico ao 
qual o periódico estava vinculado. Os debates nos jornais acadêmicos se 
intensificavam quando ocorria, sobretudo, discussões parlamentares para 
aprovações de alguma lei específica: Lei de Terras (1850), Lei do Código 
Comercial Brasileiro (1850) e Lei Eusébio de Queirós (1850). Nesse sentido, 
os jornais acadêmicos fizeram parte do jogo político no século XIX e seus 
redatores (estudantes) eram sujeitos atuantes desse jogo. 

Eles tornavam públicos os debates, procuravam doutrinar leitores, 
interpretavam a legislação, combatiam e defendiam ideias e propunham 
soluções para os problemas sociais vigentes, ou seja, os estudantes (redatores) 
atuavam como mediadores culturais6, uma vez que eram os estudantes de 
Direito que alimentavam, jurídica e politicamente, a imprensa do Recife. 
Os estudantes articulavam alianças entre grupos partidários e promoviam 

6.  Entende-se mediadores culturais como sendo aqueles que atuam exclusivamente 
ou paralelamente em diferentes tempos e espaços. Esses sujeitos, tidos historicamente 
como intelectuais, delimitam o enfoque às práticas de mediação cultural e política, 
especificadamente. Isso não significa dizer que tais práticas não pudessem ocorrer por 
meio de outros enfoques. Pode-se pensar, inclusive, como o mediador cultural, em especial 
aquele que se dedica à comunicação com públicos externos às comunidades de experts, 
tem que aprender a ser mediador. Ele se aperfeiçoa nas atividades de mediação e no uso de 
linguagens e estratégias com a sua experiência e com aquela acumulada ao longo do tempo. 
Ou seja, ele se torna um profissional especializado em atingir um público não especializado. 
Tais sujeitos podem e devem ser vistos e tratados como agentes estratégicos cultural e 
politicamente, entrelaçando-se com tensões e distinções, ainda que ocupem historicamente 
posição de reconhecimento variável na sociedade. Com isso, vale ressaltar que a figura do 
intelectual, por vezes, é considerada um gênio intocável e endeusado. GOMES, Angela de 
Castro; HANSEN, Patricia Santos (org.). Intelectuais mediadores: práticas culturais e ação 
política. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016.
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campanhas em torno de alguma questão comum. Nos jornais, eles dispunham 
de uma organização burocrática e formal, com distribuição de funções, 
estabelecimento de cargos seletivos e constituição de comissões. O jornal 
se tornou instrumento de formação e propaganda política. O periodismo 
ocupou espaço decisivo nas lutas ideológicas, nas políticas internas das 
faculdades e na formação cultural e intelectual do bacharel em direito. 

Por outro lado, criar um jornal não era algo fácil. O alto custo para 
a manutenção de um periódico acadêmico fazia com que tivessem curta 
duração, como se evidencia na nota de encerramento do jornal Preludio 
Academico7:

Encerramento. No dia 16 do corrente a sociedade Preludio Academico, 
de que é orgão este periodico, encerra tambem por este anno os seus 
trabalhos.

O Preludio Academico satifaz, na alçada de suas forças, os compromissos, 
a que se obrigára no seu rescente nascimento.

No pequeno periodo de tres mezes, suas sessões foram sempre regulares, 
e discutiram-se as seguintes questões: O fundamento da propriedade 
sera o trabalho? Haverá propriedade litteraria? A primeira questão 
foi offerecida pelo Sr. Ignácio Tavares, e a segunda por quem escreve 
estas linhas, opinando ambos affirmativamente; assim com a these do 
Sr. Padua Pacheco - As succesões testamentarias e ab intestato são de 
direito natural - a qual ainda se está discutindo.

7.  O jornal Preludio Academico era um periódico que tinha como colaboradores os estudantes 
de direito do primeiro ano do curso, no Recife. Sentavam-se à mesa diretora desses jornais 
os estudantes Ribeiro d’Andrada (Presidente); Eufrasio Corrêa (Vice-Presidente); Barreto 
Sampaio (Primeiro Secretário); Souza Lima (Segundo Secretário); Barros e Silva (Tesoureiro); 
J. Fiel de Leite (Orador). A comissão de redação do jornal era composta pelos estudantes: 
Mancebo Junior; Franco de Sá; Silva Barros; Sá e Benevides; Pereira Pacheco e Souza 
Bayma. Na comissão do material, estavam: Freitas Barros; Horarcio Salles e Silva; Couto 
Cartaxo; Salvador Pires e Albuquerque; Lucas de Castro; Caldas Barreto Junior. Esse jornal 
escrevia para os que “se acham privado de enxergar o vulto realmente microscopico dos 
feudatários, aristocratas e barões do segundo cantão” (PRELUDIO ACADEMICO, 1858, 
p. 1). O programa do Preludio Academico versava sobre matérias “scientificas e literárias” 
que, para eles, já eram temáticas muito amplas. Ao afirmar isso, o Preludio fazia crítica 
aos inúmeros jornais da Faculdade de Direito do Recife, que traziam, em suas matérias, 
temáticas variadas.
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Na imprensa, satisfaz igualmente como este numero, que é ultimo d’este 
anno. (PRELUDIO ACADEMICO, 1858, p. 16, grifo nosso)

E continua a despedida,

A época das despedidas, portanto é tambem chegada a hora de dizermos 
o adeos por este anno aos nossos assignates e leitores.

A’ elles, pedimos desculpa pelas nossas faltas, que são naturaes aos 
que, como nós, principiam, e lhes agradecemos o valioso apoio, que 
nos prestaram; e que tenham umas férias de rosas, como cordialmente 
fazemos votos; recebendo o nosso saudoso adeos até Março vindouro, 
si por acaso não vier por ahi algum efeito retroactivo obrigar-nos a 
permanecer em nosso esconderijo primitivo.

Recife, 10 de outubro de 1858. (PRELUDIO ACADEMICO, 1858, p. 
16, grifo nosso)

O curto período de três meses apresentados por esse periódico evidencia 
o quanto efêmero foi. Porém, a publicação de um jornal era apenas uma 
das atividades dessas associações. Nessa direção, o “adeus” de um jornal 
não significava que ele não voltaria mais à cena política do Império. Eles 
permaneciam apenas em seu “esconderijo primitivo”, ou seja, nos núcleos 
das associações acadêmicas. Por vezes, esses periódicos eram fechados por 
falta de recursos financeiros. Porém, mesmo com tais dificuldades, ter um 
jornal ou estar ligado a um desses grupos associativos constituía-se como 
uma necessidade dos grupos favoráveis ao governo, bem como dos grupos 
opositores.

A imprensa era vista como órgão necessário, elementar e indispensável 
a uma nação em vias de civilização. Nessa direção, era por meio do jornal 
que se alcançaria o progresso e a liberdade. Esse era um veículo de liberdade 
pública de ideias. Assim, para o Governo Imperial, também era importante 
manter seus jornais que tinham o objetivo de divulgar seus feitos, ações e 
ideais. Dos estudantes de direito, esperava-se, pelo próprio objetivo do curso, 
e dos que por eles passassem, que protagonizassem uma renovação jurídica da 
administração pública do Império Brasileiro, bem como a colaboração para 
construção de uma identidade nacional brasileira, cada vez mais distanciada 
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de Portugal. Dessa maneira, as Faculdades de Direito do Brasil oitocentista 
influenciaram nitidamente na vida e na atuação dos sujeitos que por ali 
passaram. Sujeitos estes que se engajaram na produção de jornais, clubes e 
associações acadêmicas, e, por meio desses espaços, confirmaram, assim, 
o papel almejado, desde os debates na Assembleia Constituinte de 1823, de 
formação dos cursos jurídicos.

Os impressos acadêmicos, em geral, tinham uma postura denunciadora 
da sociedade. O jornal era entendido como um dos veículos de formação e 
intervenção social. Não é esporádico ver nesses impressos, e principalmente 
em seus editoriais, menção a tal objetivo. Encontra-se no editorial do jornal 
acadêmico Arena (1858), da Faculdade de Direito do Recife, a seguinte escrita:

Discutir a influencia que, de presente, exerce o jornalismo no seio das 
sociedades civilisadas; assignalar o lugar que lhe toca entre as delicadas 
expressões das concepções litterarias; enumera-lhe as vantagens, e 
definir-lhe a importancia, em face das necessidades e interesses de cada 
paiz; vaticinar, com a previsão resultante da analyse dos factos e deducção 
dos acontecimentos, quando descairá elle do ponto culminante a que 
subiu, desde o despontar do presente seculo , - eis aqui pormenores 
que nada tem que ver com a modesta aparição d’este jornal. (ARENA, 
1858, p.  1, grifo nosso)

Nessa introdução transcrita, publicada em maio de 1858, o jornal Arena 
traz à tona outra “Arena que se abre” (p. 1), e fica evidenciado o cunho 
civilizador que esse jornal, autodescrito como “periódico da Faculdade” de 
direito do Recife, pretendia dar à sociedade, ao tempo que critica os outros 
jornais. Evidencia-se, ainda, a influência e importância política e jurídica 
que o jornalismo exercia ante a sociedade oitocentista, tendo em vista o 
que eles chamam de necessidades e interesses do país. A publicação de um 
jornal era vista como uma solenidade, uma vez que trazia em seu contexto 
“analyse dos factos e deducção dos acontecimentos”. A denúncia e a verdade 
eram postas como adjetivos da atividade jornalística. O século XIX foi, 
sem dúvida, o século dos jornais. A ideia de imparcialidade é colocada em 
evidência com o intuito de legitimar as ações e escritos desses periódicos. 
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Os estudantes pretendiam, por meio desses periódicos, sair “em 
campo”, ou seja, levar à sociedade imperial brasileira os seus ideais. Nota-se 
o sentimento de responsabilidade pelo futuro da nação. Essa responsabilidade 
fazia com que eles escrevessem os posicionamentos de grupos específicos, 
e também os seus, sobre temáticas diversas que abrangiam o todo social, 
até porque eles próprios se identificavam como “filhos de sciencia”. Nesse 
sentido, como sujeitos polivalentes e multifacetários. Destaca-se:

Nós somos a mocidade; e não recuaremos, só porque vimos não avançar, 
dominados por força de conjunctura, quanto nos precederam; nós 
somos a mocidade, que aspira, que emprehende, que trabalha, sonhando 
os resplandores do futuro, sem desmaiar, de sceptismo ou descreça, diante 
das sombras ameaçadoras do passado. 

Filho da sciencia, trazemos de cór aurella instructiva sentença do 
immortal poema so Dante: << Não é reposando sobre a penna e o 
travesseiro, que se achava ao renome.>>

A sciencia nos baptisou e uniu como irmãos. Nenhuma distincção, 
nenhuma supremacia entre nós. 

Da igualdade resulta o nosso merito: da fraternidade provém o nosso 
poder. (ARENA, 1858, p. 1, grifo nosso)

O sentimento de mocidade, de superioridade e de partilha entre os 
pares chama atenção, pois estes se julgavam como os predestinados para 
comandar o futuro do país. Nesse sentido, se por um lado tem-se o espírito 
ativista desses estudantes, para mudar ou mesmo reafirmar o modelo social 
vigente, por outro, exibe-se autoelevação dos bacharéis como superiores aos 
outros, eles eram os “filhos da ciência”. O espírito de igualdade e fraternidade, 
oriundo de Revolução Francesa, também pode ser destacado na citação acima. 
O sentimento de igualdade, nesse periódico, está ligado à ideia de mérito, 
aqui entendido como esforço pessoal e particular, ou seja, o que distingue os 
estudantes de Direito dos demais escritores de jornais são os “[...] recursos 
intellectuaes, de que ora dispomos” (ARENA, 1858, p. 2). 

Nos jornais acadêmicos analisados, evidencia-se o cunho pedagógico 
de cultivo da razão e das ideias que eles desejam passar para a sociedade. 
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Uma das peculiaridades dos jornais acadêmicos era a de apresentar ideias 
e ideologias políticas, afirmando não estarem vinculados a nenhuma delas. 
Viam-se como propagadores da verdade imparcial e, consequentemente, das 
teorias que deveriam ser a mola mestra condutora da sociedade brasileira. 
Os jornais acadêmicos eram as esferas das ideias e por isso tinham o dever 
de instruir e cultivar a razão. Esses surgem como importantes locais de 
proliferar e estender as ideias de um grupo. Nesse sentido, empreender ou 
patrocinar um jornal acadêmico era essencial a um corpo de letrados com 
o mesmo ideal. 

No Brasil, não havia distinções claras entre iluminismo (razão) e 
religião (fé). No século XIX, esses dois lados da moeda se confundiam nas 
discussões dos estudantes. Pode-se até afirmar que, por conveniência ou 
não, eles eram iluministas e católicos. No século XIX, poucas instituições 
não tinham caráter modernizador e moralizador da nação. Nesse sentido, o 
jornal, enquanto instituição, e as faculdades de direito tiveram também tal 
finalidade. As ideias de progresso, civilização, moralização e modernidade 
nacional estavam inteiramente ligadas à conjuntura política em meados 
do século. Assim, vê-se culturas jurídicas sendo constituídas atreladas às 
culturas políticas nacionais.

Por esses periódicos, os estudantes de direito da nação buscavam não 
apenas difundir suas ideias, mas também conquistar ativistas para as causas 
que lhes eram caras, como a abolição, liberalismo econômico e modernidade 
da nação, como é possível notar na citação: “[...] expressamente convidámos 
a tomar parte em nossos lovores, as nascentes vocações que floream em 
tôrno de nós” (ARENA, 1858, p. 2). O ideal de liberdade e de civilização 
pregado pelos estudantes está intimamente ligado às ideias do liberalismo e 
da Revolução Francesa, porém, é notório, ao ler os jornais, que os estudantes 
são contrários ao derramamento de sangue para obtenção da justiça e da 
liberdade. Segundo eles:

Se porem o triumpho da justiça não está em tão terrivel dependência, 
se o melhoramento social pode se obtido sem derramamento de sangue, 
toda revolução feita para este fim torna-se uma verdadeira calamidade, 
um flagello insupportavel, porque lhe falta uma razão justificativa, um 
principio de legitimidade. (ARENA, 1858, p. 2, grifo nosso)
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Aqui, a filosofia liberal burguesa embasa o posicionamento de estudantes 
acerca do sistema absolutista brasileiro, sistema da “terrível dependência” 
à Coroa. Ao realizar tal posicionamento político, mobiliza repertórios da 
Revolução Francesa, porém, faz uma crítica ao derramamento de sangue que 
naquela nação acontecera. Para os redatores (estudantes) desse periódico, 
o derramamento de sangue era visto como ausência de razão. No Brasil, a 
filosofia liberal servia para pregar a ordem e não a desordem. Nessa direção, 
o que interessava aos juristas em formação era o que eles denominam de 
“estado social”. A Revolução Francesa se enquadra, nesse caso, de revolução 
feita com uma verdadeira calamidade e flagelo. Mas, ao mesmo tempo, 
eles reconhecem como sendo “[...] grande divergencia que reina entre os 
escriptores que se tem ocupado d’esta matéria” (ARENA, 1858, p. 2).

A Revolução Francesa, por vezes, também era tomada como exemplo 
de transição, em que as instituições, as ideias e as leis correspondiam mais 
aos costumes e anseios da população. “Epochas de transição necessária” 
(ARENA, 1858, p. 3), em que a sociedade estava dividida entre: monarquistas 
e republicanos; liberais e conservadores; abolicionistas e escravistas, não 
delineada dessa forma, mas cientes de que era necessário empenhar-se em 
uma luta na qual o passado e o presente não poderiam prevalecer para as 
gerações futuras. Era preciso vencer o antigo e instalar “uma nova ordem de 
causas” (ARENA, 1858, p. 3). Entretanto, não se aceitava os crimes e excesso 
daquela revolução como algo positivo, mesmo que tenha sido em nome do 
progresso, nesse caso tão almejado no Brasil.

Por vezes, os jornais, em geral, apresentam-se como propostas políticas 
de um grupo específico e que defendia interesses pessoais ou coletivos. A 
imprensa, assim, aparece como parte central para se compreender a política 
de forma moderna. Ao escrever em jornais, os estudantes de direito do Recife 
apresentam-se como defensores de uma causa que julgavam importante: 
política, jurídica, pública, particular, ética, enfim, encontram-se disputas 
variadas nesses espaços. Era, sobretudo, por esses espaços que esses sujeitos 
recebiam formação política e exercitavam a retórica jurídica, ou seja, eram 
espaços de formação jurídica e política 

Esses sujeitos, imbuídos de formação jurídica e política, pensaram a nação, 
inicialmente, pela forma jornalística e, depois, dentro do funcionamento do 
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Estado. Muitos desses sujeitos ocuparam lugar de destaque no cenário político 
nacional, fruto de visibilidade conquistada por meio de suas participações 
em jornais e associações acadêmicas, ou seja, pelo microcosmo da vida 
política que a Faculdade de Direito do Recife proporcionara. 

Considerações finais 

O jornal acadêmico nasce como instrumento de educação e difusão 
de ideias, como um espaço de propaganda política, por meio de escrita 
civilizatória e iluminista. Assim, foi, sobretudo pela presença nesses periódicos 
que os objetivos da implementação dos cursos jurídicos foram alcançados. 
A tentativa régia surtia efeitos e formava homens para a magistratura e 
para a política nacional que se expressavam, quase que exclusivamente, 
pelo impresso. Desse modo, pode-se afirmar que a imprensa era o veículo 
pelo qual homens letrados entravam na vida política, ou seja, aqueles que 
desejavam ascender à vida pública e ser um agente público escreviam em 
jornais. Tinha-se, nesses jornais, a expressão de projetos políticos apresentados 
nos seus próprios editoriais. Esses projetos reuniam propostas de ação a 
serem executadas, durante determinado período de tempo, para resolver 
situações das mais diversas possíveis. 

Os estudantes se posicionavam de acordo com suas ideologias políticas. 
Por isso, esses impressos são considerados como espaços de formações jurídica 
e política, que por sua vez apresentam propostas individuais e coletivas 
para a sociedade. Propunham, sobretudo, modificações nos rumos que a 
nação deveria seguir. Os jornais acadêmicos da Faculdade de Direito do 
Recife cumpriram seu papel educador e civilizador na sociedade oitocentista, 
formando e informando a população letrada e iletrada. Os estudantes de 
direito, não inocentemente, ao escrever em jornais acadêmicos, galgavam 
visibilidade política e acadêmica (jurídica). Esses jornais, por sua vez, 
constituíam-se como espaço de propaganda política e jurídica. Era um 
espaço público de debates e de conflitos diretos e indiretos.    

Portanto, o período dos oitocentos se configura como o século dos 
jornais. E como tal, se constitui como atividade essencial dos estudantes da 
Faculdade de Direito do Recife no período em voga. Os ideais de civilização 
e de instrução foram constantemente retomados e notabilizados com o 
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propósito de reafirmar os objetivos de tais impressos, que comungavam, de 
uma forma ou de outra, com os objetivos da formação jurídica e política 
no século XIX. Essa finalidade foi uma das responsáveis pelo processo de 
constituição das culturas jurídicas brasileiras, na década de 1850 atrelada às 
culturas políticas brasileiras. Nos jornais acadêmicos, e mais especificadamente 
em seus editoriais, eram trazidos à baila termos como: “dar à luz”, “iluminar”, 
“civilizar”, “moralizar”, “levar o progresso”. Esses eram desejos comuns dos 
jornais acadêmicos.  
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Em busca da honra feminina: as noções de mulher 
honesta e mulher impura – Sergipe (1890)

Rafaela Fraga Vilar – UNIT
Vera Maria dos Santos – UNIT

O objetivo deste artigo é discutir os aspectos da honra e a noção de 
mulher honesta e impura, no final do século XIX e no início do século 
XX, ante o Código Penal de 1890. Esta discussão será apresentada em dois 
momentos: no primeiro, nos propusemos a entender o significado da honra 
feminina; e no segundo, compreender a noção de mulher pura e impura 
para a sociedade brasileira no início da República. As fontes que deram 
corpo para o desenvolvimento desta análise foram o Código Penal de 1890 
e a obra Delitos contra a honra da mulher, publicada no século XIX, pelo 
jurista maranhense Francisco José Viveiros de Castro, na época considerado 
um dos maiores especialistas em crimes contra a honra.

Esta discussão surgiu a partir da leitura e análise do Processo de 
Defloramento do ano de 1894 em Sergipe e será aprofundada com a conclusão 
da Dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação 
da Universidade Tiradentes. O processo trata do crime de defloramento 
cometido pelo réu Júlio Juviniano de Dantas Arina contra a vítima Maria 
Luiza dos Santos. Nesse processo consta em anexo o exame de corpo de 
delito e algumas cartas de amor, enviadas por Júlio Juviniano a Maria Luiza 
e que foram utilizadas como provas de inocência do réu, tomadas como 
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referência. Tal processo foi encontrado durante algumas visitas ao Arquivo 
Geral do Judiciário do Estado de Sergipe, em busca de fontes para uma 
pesquisa de Iniciação Científica.

Ressaltamos que a utilização de um Processo de Defloramento como 
fonte é uma forma de ultrapassar parte dos “silêncios” que alguns agentes 
históricos sofreram ao longo do tempo, e citamos como exemplo a mulher. 
Por meio do estudo das histórias de defloramento é possível perceber as 
relações sociais e as relações políticas, bem como temas entendidos como 
privados e que são tratados na esfera pública, emergindo assim histórias 
de mulheres e de homens reais, que partem de sua informalidade para o 
discurso público.

Para alicerçar esta discussão evocamos Sueann Caulfield (2000), para 
discutir a noção de honra, e Del Priore (2014) e Soihet (1989), para entender 
o papel da mulher na sociedade brasileira, no período anunciado. Vale 
enfatizar que a discussão desses elementos perpassa pela compreensão da 
noção de família e das normas de comportamento impostas às mulheres 
no final do século XIX. Além disso, utilizamos o filósofo Michel Foucault 
para operar com as noções de poder e micropoder.

Em busca da mulher honrada

O século XIX foi marcado por intensas mudanças nas estruturas 
econômicas, políticas e sociais na Europa. Essas transformações acabaram 
afetando todo o mundo, em razão do processo de expansão e de consolidação 
do capitalismo, e no Brasil não foi diferente. Segundo Maria Ângela D’Incao 
(2017), durante o século XIX, 

[...] a sociedade brasileira sofreu uma série de transformações: a 
consolidação do capitalismo; o incremento de uma vida urbana que 
oferecia novas alternativas de convivência social; a ascensão da burguesia 
e o surgimento de uma nova mentalidade – burguesa – reorganizadora 
das vivências familiares e domésticas, do tempo e das atividades 
femininas; e, por que não, a sensibilidade e a forma de pensar o amor. 
(D’INCAO, 2017, p. 223).
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No Brasil, foram importados da cultura ibérica aspectos do âmbito 
social, político e, sobretudo, religioso que corroboraram para fixar papéis 
específicos para homens e para mulheres. Nesta perspectiva, o casamento 
teve uma fundamental importância social, justificada no interesse da Igreja 
de legislar sobre os assuntos de família, pois era uma oportunidade para 
ampliar sua influência moral. Sendo assim, a família tornou-se um elemento 
importante, utilizado pela Igreja Católica para direcionar a sociedade para 
uma sexualidade conjugal institucionalizada, tendo como o lema principal 
a reprodução humana.

Assim, a Igreja procurava universalizar suas normas para o casamento 
e a família, e, segundo Del Priore (2014), a mulher neste sistema era a peça 
principal. No fim do século XIX e começo do XX, é possível identificar 
um processo de modernização que aconteceu em todo o Brasil, o qual foi 
acentuado pela emergência da República, “quando ideias de ser civilizado e 
de europeizar a capital, em oposição à velha cidade da sociedade patrimonial, 
estão entre as primeiras intenções do novo regime político” (D’INCAO, 2017, 
p. 226). O objetivo era ser civilizado, assim como eram os europeus em geral. 
Deste modo, todas as relações sociais locais que não fossem consideradas 
civilizadas eram combatidas fortemente e proibidas por lei.

Na obra Do Cabaré ao Lar, Margareth Rago (2014) fez uma análise 
sobre “um novo modelo de feminilidade, a esposa dona-de-casa-mãe-de-
família”, colocando a mulher como a detentora do bem-estar físico e social 
de todos os membros da família, cabendo a ela a responsabilidade de estar 
sempre a par de todos os detalhes da vida de cada componente do grupo 
familiar. Segundo Rago, 

Às mulheres ricas, as exigências de um bom preparo e educação para 
o casamento, tanto quanto as preocupações estéticas, com a moda ou 
com a casa, reclamaram sua frequência nos novos espaços da cidade, 
como nas escolas então criadas para os filhos das famílias abastadas.
[...]
Às mulheres pobres e miseráveis, as fábricas, os escritórios comerciais, 
os serviços em lojas, nas casas elegantes ou na Companhia Telefônica 
apareciam como alternativas possíveis e necessárias (RAGO, 2014, p. 88).
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Vale lembrar que as imagens idealizadas de mulher, possíveis para 
as elites urbanas e a burguesia da época, “também foram cobradas das 
mulheres das camadas populares; tornaram-se referências para o julgamento 
de suas demandas e para a aplicação de punições por parte do poder público” 
(PEDRO, 2017, p. 292). Pobre ou rica, a mulher tinha um papel: cuidar da 
casa, dos filhos e do marido. Ser o que Del Priore (2014) chama de “a santa 
mãezinha”, para não ser confundida com o “diabo doméstico”. Afinal, os 
sermões religiosos espelharam a ideia de que a mulher poderia ser perigosa, 
mentirosa e “falsa como uma serpente”. É a partir desses entendimentos que 
nossa análise se desenvolve.

Percebe-se que esse processo, resultado tanto da constituição do Estado 
moderno quanto das mudanças na economia, afetou a vida familiar. Podemos 
identificar aqui o que D’Incao (2017) chamou de nascimento de uma nova 
mulher, marcada pela valorização da intimidade e da maternidade. Porém, 
é importante destacar que mesmo a mulher sendo incluída no novo cenário 
urbano republicano, ainda cabia a ela manter sua honra e atender a exigências 
morais vigentes, e aos “[...] elementos da ‘norma familiar’ produzida no 
século XIX: a disciplina doméstica da casa higiênica, a proteção da infância, 
a regulação da prática sexual, o casamento como instituição higiênica, o 
‘manequim higiênico’ do homem e da mulher etc.” (ANTUNES, 1999, p. 
162), os quais foram mantidos ao longo do século e se perpetuaram até o 
século XX.

A Proclamação da República pode ser vista como o momento a partir do 
qual os novos modelos femininos passaram a ser mais reforçados, e segundo 
Joana Pedro (2017, p. 291), “muitas das imagens idealizadas das mulheres 
sofreram mudanças e intensificações por conta das transformações que se 
operaram com a Proclamação da República”. As mulheres foram, juntamente 
com as crianças, importante mão de obra na indústria em ascensão. No 
entanto, ainda havia a divulgação da imagem feminina restrita aos papéis 
familiares definidos para as mulheres, como de esposa, mãe e dona de casa.

Diante desse cenário, as relações entre homens e mulheres eram 
fundamentadas nas representações que faziam de si e nas representações 
que projetavam sobre o outro. Assim, a honra se dava a partir da relação do 
feminino com o masculino, sendo conduzida por princípios individuais e 



69

coletivos. Ou seja, ela depende da capacidade de reconhecer e de compartilhar 
os valores morais estabelecidos socialmente. Na obra Em defesa da honra 
(2000), da historiadora Sueann Caulfield, podemos observar que a noção 
de honra estava sujeita a múltiplas definições. A honra, de acordo com 
essa historiadora, adentrava e determinava a vida cotidiana da população 
e também os debates em torno da nova nação republicana. A autora fez 
uma análise cuidadosa dos processos de defloramento no Rio de Janeiro, 
evidenciando o casal, a família e o corpo jurídico, relacionando o conceito 
de honra ao de legitimidade, de comportamento, de reputação, bem como 
da identidade de gênero, de raça e de classe.

Ainda discutindo esta noção, podemos fazer a distinção entre a honra 
masculina e a honra feminina, a partir de Cançado (2002). A masculina 
ampara-se na conduta sexual feminina dentro do casamento. Assim, este 
conceito é frequentemente associado à virilidade e à honra feminina, que 
tem a obrigação de salvaguardar o ‘espaço’ onde a virilidade masculina se 
impõe, ou seja, o corpo feminino. Já a honra feminina foi sempre um critério 
minuciosamente normatizado pelos códigos de leis eclesiásticas, civis e pelos 
valores sociais e morais da sociedade brasileira, que submeteu a conduta 
das mulheres a um amplo sistema normativo interligado a uma cultura 
sexual que era vigente na época. Honra e virtude foram conceitos prescritos 
socialmente que diziam respeito diretamente à sexualidade feminina.

Segundo Caulfield (2000, p. 26), “para muitas autoridades religiosas da 
época, assim como para elites políticas e profissionais, a relação era simples: 
a honra sexual era a base da família, e esta, a base da nação”. Sem a força 
moralizadora da honestidade sexual das mulheres, a modernização pelo 
advento da República causaria o fim da família, o aumento da criminalidade 
e, consequentemente, chegaríamos ao caos social. Ou seja, a prosperidade 
da sociedade dependia da honra da mulher. Isso se justifica na medida em 
que entendemos a honra não apenas como um atributo individual, e sim 
como coletivo, extrapolando os limites das relações familiares, do privado, 
do quarto do casal.

Vale lembrar que as mulheres eram tidas como seres imperfeitos, 
sujeitas às tentações mundanas de modo a provocar os homens. Dentro 
deste entendimento é importante citar a autora Mary Del Priore (2011, p. 32), 
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quando afirmou que a vagina era descrita como “a porta do inferno e entrada 
do Diabo, pela qual os luxuriosos gulosos de seus mais ardentes e libidinosos 
desejos descem ao inferno”. A mulher era descrita como um “animal perigoso”, 
que deveria ser constantemente vigiado e contido e “a sexualidade feminina 
era terreno perigosíssimo e era de bom tom não a confundir com sentimentos 
honestos” (DEL PRIORE, 2011, p. 91). Neutralizar as imperfeições femininas 
era mais do que necessário em uma sociedade em que a sexualidade das 
mulheres se ligava aos critérios de honra e, consequentemente, ao nome 
familiar, conforme destacou Rachel Soihet:

As características atribuídas às mulheres eram suficientes para justificar 
que se exigisse delas uma atitude de submissão, um comportamento 
que não maculasse sua honra. Estavam impedidas do exercício da 
sexualidade antes de se casarem e, depois, deviam restringi-la ao âmbito 
desse casamento. (SOIHET, 1989, p. 62).

Tal entendimento instituiu a honra masculina, sinônimo de virilidade e 
de coragem, e a feminina, sinônimo de pureza e de fidelidade. Assim, a honra 
feminina estava diretamente vinculada ao comportamento sexual das próprias 
mulheres. Para as solteiras, havia a virgindade, que precisava ser guardada 
e protegida para o futuro marido. Para as casadas, a idolatria conjugal era 
necessária. Vale lembrar que “o casamento era uma instituição destinada 
a regular não o amor, o que seria um contra-senso, mas a integridade da 
família” (ANTUNES, 1999, p. 201), e que, por isso, o que era requisito para 
existência de honra familiar era a honestidade sexual da mulher, atrelada a 
uma conduta sexual que seguisse as regras impostas pela sociedade.

Nesta perspectiva, se as mulheres tinham obrigatoriamente que zelar 
e resguardar a sua virgindade dos perigos carnais e desonrosos, os homens 
não poderiam se esquivar da obrigação de honrar as suas promessas com 
elas. Desta forma, resguardar a honra feminina era também uma obrigação 
masculina. Assim, de certa maneira, se a sociedade brasileira criou expectativas 
para a conduta sexual feminina, também direcionou suas expectativas às 
condutas sexuais masculinas, e por isso não só as mulheres, mas também 
os homens deveriam se adequar aos ditames da cultura sexual vigente na 
época, caracterizando uma dominação pela submissão. Para D’Incao (2017),
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[...] os homens eram bastante dependentes da imagem que suas mulheres 
pudessem traduzir para o restante das pessoas de seu grupo de convívio. 
Em outras palavras, significavam um capital simbólico importante, 
embora a autoridade familiar se mantivesse em mãos masculinas, do 
pai ou do marido. Esposas, tias, filhas, irmãs, sobrinhas (e serviçais) 
(D’INCAO, 2017, p. 229).

Diante de tudo isso, a concepção da honra feminina era vista como 
um reflexo da masculina, e exigia da família uma vigilância das atitudes 
sexuais da mulher. Restituir a honra feminina, apesar de ser considerado 
um benefício para mulheres defloradas, estava ligado a uma cultura sexual 
que regeu toda sociedade daquela época, pois a Proclamação da República, 
entre outros aspectos, sinalizava o advento de um novo tempo.

Conforme Magali Engel (2017, p. 322), a chegada da República trazia 
“[...] o começo de um tempo marcado pelo redimensionamento das 
políticas de controle social, cuja rigidez e abrangência eram produzidas 
pelo reconhecimento e legitimidade dos parâmetros burgueses definidores 
da ordem, do progresso, da modernidade e da civilização”. Este controle 
social era regido pelo Estado a partir das leis e das punições impostas aos 
transgressores delas. Segundo o filósofo Michel Foucault, as relações de 
poder são 

[...] induzidas do alto pelos grandes poderes do Estado ou das grandes 
dominações de classe, ainda é preciso dizer que num sentido inverso uma 
dominação de classe ou uma estrutura de Estado não podem funcionar 
bem se não houver na base, estas pequenas relações de poder. O que seria 
o poder de Estado [...] se não houvesse, em torno de cada indivíduo, 
todo um feixe de relações de poder que o liga a seus pais, a seu patrão, 
a seu mestre – àquele que sabe, àquele que meteu na sua cabeça tal ou 
tal ideia? A estrutura do Estado, no que ela tem de geral, de abstrato, 
e mesmo de violento, não chegaria a reter assim, continuamente e de 
modo suave, todos os indivíduos, se ela não se enraizasse, se ela não 
utilizasse, como uma espécie de grande estratégia, todas as pequenas 
táticas locais e individuais que encerram cada de nós (FOUCAULT, 
2001, p. 9).
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Para Foucault, o advento da modernidade trouxe modificações às 
relações sociais, políticas e econômicas. Assim, o poder tomou nova forma, 
tornando-se relações de poder mais adequadas às necessidades dominantes. 
Por meio do conjunto de regras e imposições de uma sociedade é que ele se 
exerce, coagindo e fazendo com que os sujeitos se submetam. E ainda que 
seja invisível, ele adquire força quando os indivíduos acabam transmitindo 
e reproduzindo as forças de poder.

Tradicionalmente e de maneira estrutural, colocamos as instituições 
vinculadas ao Estado como as detentoras do poder. No pensamento de 
Foucault, o poder não é visto como uma coisa, não funciona de maneira 
linear, de uma pessoa para outra. Ele é, na verdade, como um sistema de rede, 
de relações. Para este autor, as relações de poder ocorrem nos microespaços, 
ou seja, no ambiente doméstico, escolar, religioso, profissional.

Foucault abriu brechas para entendermos o poder para além daquilo 
que é físico, para além daquilo que é visível. Ele nos possibilita entender 
como as estruturas de poder são utilizadas para controlar e disciplinar os 
corpos e as mentes dos indivíduos.

Além disso, o filósofo traz que as relações de poder impostas pelo 
Estado só são possíveis graças às relações de micropoderes que cercam os 
indivíduos, ou seja, o Estado só pode exercer o seu controle porque por 
trás dele existem pais, patrões, homens que exercem um “micro” controle, 
disciplinando e controlando o pensamento, a partir do controle do Estado. 
Para Foucault,

As relações de poder existem entre um homem e uma mulher, entre 
aquele que sabe e aquele que não sabe, entre os pais e as crianças, na 
família. Na sociedade, há milhares e milhares de relações de poder e, 
por conseguinte, relações de forças de pequenos enfrentamentos, micro 
lutas, de algum modo. (FOUCAULT, 2006, p. 231).

Assim, a cultura sexual vigente na época conferia, de acordo com as 
expectativas e interesses do Estado, a formulação e a execução de novas 
estratégias de disciplinarização e de repressão dos corpos, estabelecendo 
relações de poder e novos padrões de moralidade e de comportamentos 
morais, sociais e sexuais. Essa cultura sexual regia as relações de trabalho, 
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de segurança pública, as condutas individuais e coletivas de caráter religioso, 
social, político; definia o comportamento das mulheres e ditava o que era 
necessário para uma mulher ser considerada honesta: manter-se casta até o 
casamento e, após ele, viver em função da família e do marido. Além disso, 
essa cultura sexual determinava quem eram as mulheres honestas e quem 
eram as impuras.

Mulheres honestas e mulheres impuras

Para o jurista Francisco José Viveiros de Castro (1932), o entendimento 
do Estado por honra, por mulher honesta e por família preservada deveria ser 
saudado como o coroamento da “civilização” em detrimento da “barbárie”. 
Segundo ele, “o respeito pela honra da mulher não é um sentimento innato 
ao homem e sim uma conquista da civilização, a victoria das ideas moraes 
sobre a brutalidade dos instinctos” (CASTRO, 1932, p. 11). Assim, entendemos 
que era obrigação do Estado regular as condutas morais e as práticas sociais, 
porque a “antiga lei”, responsável por esse papel, já não cumpria mais o seu 
dever. A partir dos últimos anos do século XIX ao início do século XX, 

O christianismo já cumpriu na civilização do mundo sua missão 
histórica, não tem mais força para conter o homem, para dirigir a 
conducta, está reduzido às pompas e solemnidades do culto externo. 
[...] Nesse vacu da religião e da filosofia, sem medo da vida de além 
tumulo, sem o sentimento do dever imposto pela convicção scientifica, 
o homem torna-se um verdadeiro animal, cedendo à força dos instintos 
(CASTRO, 1932, p. 23-24).

Com a Igreja fora de cena, cabia ao Estado regular a vida privada, em 
função da vida pública, pois os governantes tinham receio de que a mulher 
sem honra poderia ocasionar a destruição de lares e aumentar os índices de 
crimes de violência. Para Viveiros de Castro (1932), não era difícil conhecer 
as causas determinantes deste aumento da criminalidade tão preocupante 
às autoridades. E segundo ele, é legítimo responsabilizar em primeiro lugar 
a própria mulher, devido a sua conduta:
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Dominada pela ideia errônea, subversiva, de sua emancipação, ella tudo 
que de si depende para perder o respeito, a estima e a consideração 
dos homens. A antiga educação da mulher recatada e tímida, delicada, 
sensitiva, evitando os contatos ásperos e rudes da vida, foi despresada 
como cousa anachronica e ridícula; e temos hoje a mulher moderna, 
vivendo nas ruas, sabendo tudo, discutindo audaciosamente as mais 
escabrosas questões, sem refreio religioso, avida unicamente de luxo e 
sensações, vaidosa e fútil, preza fácil e muita vez até espontaneamente 
oferecida à conquista do homem (CASTRO, 1932, p. 21).

Assim, com o advento da modernidade, detectamos uma mulher 
diferente, “moderna”, conhecedora dos seus direitos, dos seus deveres e do 
seu corpo. Dentro desta perspectiva, Foucault entendeu que as

[...] as relações de poder suscitam necessariamente, chamam a todo 
instante, abrem a possibilidade de uma resistência, e isso porque há a 
possibilidade de resistência real, que o poder daquele que domina tenta 
manter-se com tanta força quanto possível, quanto maior a astúcia, 
maior a resistência (FOUCAULT, 2001, p. 9).

A mulher que o jurista Viveiros de Castro descreve é a imagem do que 
o filósofo Foucault entendeu por “resistência”: uma mulher que vai pra rua, 
que trabalha, que tenta tomar suas próprias decisões e gerir sua vida, indo 
de encontro às relações de poder vigentes e impostas na época.

Para Castro (1932), a educação “moderna” não prepara mães de família, 
mulheres para viverem a intimidade silenciosa do lar, e sim para serem 
“bonecas de salão, vaidosas e fúteis, avidas de bailes, theatros e concertos, 
tendo como única ambição supplantar as rivaes pelo luxo de suas toilettes 
ou pela riqueza de suas joais” (CASTRO, 1932, p. 22). Na classe proletária, 
“a fabrica matou a família, dissolvendo os laços que a prendem e unem” 
(CASTRO, 1932, p. 22). O marido trabalha em um lugar e a mulher em 
outro, separados. Meninas de 15 anos vão sozinhas aos ateliês de costura e 
voltam sozinhas para suas casas, andando nas ruas, sujeitas às tentações e 
às perseguições. Mulheres casadas saem sem a proteção de seus maridos, 
sozinhas e sujeitas a qualquer tipo de sedução.
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A mulher no mercado de trabalho era considerada uma consequência 
positiva e negativa da modernidade: considerava-se positivo para a economia, 
porém também se considerava perigoso, a morte do pudor e dos bons 
costumes e até mesmo o roubo do papel do próprio homem, pois “o homem 
não vê na mulher que trabalha o ente fraco que precisa de sua proteção e sim 
o concorrente na luta pela vida, perde-lhe o respeito acostuma-se a tratal-a 
como um colega, um igual, senão um inimigo que é preciso suplantar e 
vencer” (CASTRO, 1932, p. 25). E neste embate entre homem e mulher, é 
ela quem perde seu brilho, suas qualidades, o recato, que fazem dela um 
ser angelical. É uma “rosa fanada e murcha, sem viço e sem perfume” pelo 
simples fato de estar na rua e não enclausurada em casa.

Um homem honesto era aquele considerado um trabalhador, um bom 
chefe de família e leal aos seus iguais. Em contrapartida, uma mulher honesta 
era aquela considerada sem sexualidade alguma, sem vida social fora de casa 
e totalmente devota à família. Assim, é notável a diferença entre o homem e 
a mulher: enquanto para ele era importante ser leal, para ela era importante 
ser pura. É nesse contexto que se diferenciavam as mulheres com honra das 
sem honra. As “puras” das “impuras”. As “honestas” das “desonestas”. Para 
Viveiros de Castro havia dois tipos de mulheres:

Umas são em verdade dignas da proteção das leis e da severidade 
inflexível do juiz. Tímidas, ingênuas, incautas, foram realmente 
victimas da força brutal do estuprador ou dos artifícios fraudulentos 
do seductor. Mas há outras corrompidas e ambiciosas que procuram 
fazer chantagem, especular com a fortuna ou a posição do homem, 
atttribuindo-lhe a responsabilidade de uma seducção que não existiu, 
porque ella propositalmente a provocaram, ou uma suposta violência, 
imaginaria, fictícia (CASTRO, 1932, p. 25).

É preciso conhecer esta diferenciação, pois é indispensável para que 
se entenda a natureza dos crimes que eram cometidos contra as mulheres, 
suas punições e de que maneira eles influenciavam na criação, educação e 
comportamento feminino, que se saiba distinguir os dois tipos de mulheres 
que se considerava naquela época: as que sofriam e eram realmente vítimas 
e as que especulavam e enganavam, dentro das concepções de honra e 
moralidade vigentes.
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Além de perder a virgindade fora do casamento, outros aspectos definiam 
uma mulher como sendo sem honra. Isso porque “a rua simbolizava o espaço 
do desvio, das tentações, devendo as mães pobres, segundo os médicos e 
juristas, exercer vigilância constante sobre suas filhas, nesses novos tempos de 
preocupação com a moralidade como indicação de progresso e civilização” 
(SOIHET, 1989, p. 365). Assim, uma moça que andava sozinha na rua, por 
exemplo, poderia ser taxada de sem honra.

Para Algranti (1993), a mulher honesta era a que se mantinha virgem 
até o casamento, que depois de casada era fiel ao marido e se ficasse viúva 
permanecia casta até sua morte. A autora ainda observa que a transgressão 
dessas normas colocava em questionamento a honra de qualquer homem 
relacionado a essas mulheres, seja pai, irmão, tio ou avô. Isso mostra que o 
papel da mulher era dentro de casa e não a rua. E mesmo depois de casada, 
ela deveria manter seu recato e sua “honestidade”.

Conforme Del Priore (2011, p. 66), “como esposa, seu valor perante a 
sociedade estava ligado à honestidade expressa por seu recato, pelo exercício 
de suas funções no lar e pelos inúmeros filhos que daria ao marido”. Dentro 
de casa, a mulher poderia comandar a família e todos os afazeres domésticos, 
mas apenas dentro de casa. Na rua, o cenário muda. Ou seja, lugar de mulher 
honesta é em casa!

Assim, fica evidente que a honra era uma preocupação da sociedade, 
da família e do Estado. O maior indício dessa preocupação latente das 
autoridades governamentais para com o comportamento sexual da população 
pode ser observado no próprio Código Penal brasileiro vigente até o início 
do século XX. O Código Penal de 1890 inaugurou o “Título Oitavo” que 
tratava “Dos Crimes Contra a Segurança da Honra e da Honestidade das 
Famílias e do Ultraje Público ao Pudor”. Esse título dava tratamento especial 
aos crimes de estupro, rapto, adultério, lenocínio, atentados ao pudor, ultrajes 
públicos ao pudor e defloramentos.

O ordenamento jurídico que antecede o Código Penal de 1890 é o 
Código Penal de 1830, que regia a legislação do Império, e foi o primeiro 
código da América Latina, importante não só pelos princípios que expôs, 
tirando lugar às Ordenações Filipinas, como também por simbolizar a nova 
condição do Brasil como nação moderna, ainda que no Império.
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No Código Penal de 1890, além de alguns aspectos do código de 1830, 
podemos observar a preocupação com a ordem pública, com os direitos 
individuais e com a propriedade, enfocando a família e promovendo a 
boa conduta social, incluindo o controle de práticas populares como jogos 
e apostas e regulando manifestações da sexualidade que estivessem em 
desarmonia com a instituição familiar. O recato era supervalorizado pela 
sociedade brasileira, sempre era imposto às mulheres, enquanto os homens 
tinham a liberdade de viver, ser e sentir sua liberdade sexual. A honra era 
vista como uma mercadoria usada para estabelecer vínculos centrados nas 
relações de poder.

Últimas palavras

A Proclamação da República foi o momento a partir do qual os novos 
modelos femininos passaram a ser reforçados, por conta das mudanças que 
ocorreram na sociedade brasileira republicana. As relações entre homens 
e mulheres eram fundamentadas nas representações que faziam de si e 
nas representações que projetavam sobre o outro. Assim, a honra se dá a 
partir da relação do feminino e o masculino e é conduzida por princípios 
individuais e coletivos. Ou seja, ela depende da capacidade de reconhecer 
e compartilhar os valores morais estabelecidos socialmente.

Diante de tudo isso, a concepção da honra feminina era vista como um 
reflexo da honra masculina, e exigia da família uma vigilância das atitudes 
sexuais femininas. Restituir a honra feminina estava ligado às normas 
de conduta sexual que regeram a toda sociedade daquela época, pois a 
Proclamação da República, entre outros aspectos, sinalizava o advento de 
um novo tempo.

O cerne da questão é como as relações de poder determinavam que as 
figuras masculina e feminina deveriam desempenhar seus papéis dentro do 
que foi previamente estabelecido socialmente: o acesso à “flor” da mulher 
era concedido apenas após os laços sagrados do matrimônio serem firmados 
e, por isso, era preferível correr o risco da punição de um processo criminal 
a casar-se com uma mulher que não era mais virgem, ou seja, sem honra.
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A mulher honesta era aquela virgem quando solteira, fiel quando 
casada e casta quando viúva. A transgressão dessas condições colocava em 
questionamento a honra de qualquer homem relacionado a essas mulheres. 
Isso mostra que o papel da mulher era dentro de casa e não na rua. A mulher 
impura era aquela que ia pra rua, que trabalhava, que tentava tomar suas 
próprias decisões e gerir sua vida, indo de encontro às relações de poder 
vigentes e impostas na época.

Assim, fica evidente que a honra era uma preocupação da sociedade, da 
família e do Estado. O recato era supervalorizado pela sociedade brasileira, 
sempre era imposto às mulheres, enquanto os homens tinham a liberdade 
de viver, ser e sentir sua liberdade sexual. A honra era vista como uma 
mercadoria usada para estabelecer vínculos centrados nas relações de poder.

A honra nos pareceu tão abrangente que não conseguimos alcançar a 
sua significação, ficando sempre com a sensação de que ela pode ser tudo e 
ao mesmo tempo nada. Isso porque parece haver uma distância entre a honra 
tal como ela é definida nas leis e empregada pelos juristas na sua prática e a 
honra no comportamento de homens e mulheres que muitas vezes não se 
conciliava com o que era prescrito e esperado.
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Um bacharel n’ A bagaceira (1928): José Américo 
entre o modernismo e o regionalismo

Carlos André Martins Lopes – UFCG
Matheus da Cruz e Zica – UFPB/UFCG

José Américo de Almeida nasceu na cidade de Areia, Paraíba, em 
1887. Formou-se em Direito pela Faculdade de Recife aos 21 anos. Ocupou 
vários postos políticos importantes na Paraíba. Com a revolução de 1930, foi 
nomeado como interventor da Paraíba, e designado para chefiar o governo 
provisório do Norte e Nordeste. No governo provisório de Getúlio Vargas 
(1930-1934), Almeida ocupou o cargo de Ministro de Viação e Obras Públicas.

José Américo ganhou notoriedade nacional, entretanto, como escritor. 
A obra que lhe conferiu projeção em todo o país foi “A bagaceira”, publicada 
em 1928. O referido romance tem sido apontado como obra inaugural de um 
movimento literário denominado romance de trinta por muitos pesquisadores. 
Albuquerque Júnior (2011), afirma que o romance de trinta constitui-se como 
uma “maquinaria literária que aparece fundada na representação de um 
referente tido como fixo: a realidade da região Nordeste” (ALBUQUERQUE 
JÚNIOR, 2011, p. 123).  Entretanto, o autor também procura vincular-se ao 
modernismo gestado em São Paulo e difundido para o restante do país.  

Objetivamos, neste texto, analisar alguns aspectos do romance e da 
trajetória intelectual do escritor que o vinculam ao regionalismo; e, tendo em 
vista que os pesquisadores também o associam ao modernismo, procuraremos 
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questionar: quais elementos o vinculariam a essa corrente de ideias? Nos 
debruçaremos sobre essas questões acerca de “A bagaceira” prestando atenção, 
em particular, ao texto “Uma revelação”, de Alceu Amoroso Lima1 que, 
segundo alguns pesquisadores, tornou o romance conhecido em todo o 
Brasil. Analisaremos também a significação de uma correspondência remetida 
por José Américo ao crítico carioca, refletindo sobre os desdobramentos, 
levando-se em consideração o contexto de envio da carta (1928), acerca da 
posição de José Américo diante dos citados movimentos de ideias. Escritos 
do romancista, dispersos em outras obras suas, também serão analisados, 
para que possamos apontar a vinculação a uma ou a outra corrente de 
pensamento referidas acima.

É bom lembrar que, na década de 1920, São Paulo e Rio de Janeiro 
apresentavam altos índices de desenvolvimento proporcionado pelo surto de 
industrialização, pelo fenômeno da imigração e, sobretudo, por uma política 
de centralização concentrada no eixo Sul, sustentada pela elite agrária dessa 
região (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011). O Norte2, por outro lado, agonizava. 
Apegadas a estruturas arcaicas, sofrendo a decadência da produção do açúcar 
e atingidas pelo desprestígio político, as elites nordestinas clamavam pela 
restauração de seu antigo prestígio. 

No começo da década de 1920 o governo de Pernambuco era chefiado 
por José Bezerra, representante da oligarquia rural. Ao morrer, ainda no 
governo, José Bezerra deixou por herança uma disputa eleitoral marcada 
pela intolerância, pelo ódio e pelo apelo à violência (AZEVEDO, 1984). 
Formaram-se, após a morte do governador, dois grupos políticos: borbistas 
e pessoístas. O primeiro agregava os partidários do então senador Manoel 
Borba. Esse grupo apoiava a candidatura do usineiro Henrique Carneiro da 
Cunha para o governo de Pernambuco, e era ligado ao ex-governador José 

1.  Alceu Amoroso Lima nasceu no Rio de Janeiro em 1893. Adotou o pseudônimo literário 
de Tristão de Athayde. Filho de industrial e comerciante, família tradicional e elitista, 
Amoroso Lima obteve sua titulação em direito em 1914.  Na faculdade, dirigia uma publicação 
estudantil denominada “A Época”.  Em 1918, Amoroso Lima tornou-se crítico literário de 
“O Jornal”, passando a exercer grande influência nos meios literários (CURY, 2010).
2.  O termo “Norte”, no contexto deste trabalho, deve ser entendido como uma referência 
à área que a partir da segunda década do século vinte passa a ser designada de Nordeste 
(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011), já que antes desse período não se fazia distinção entre 
Norte e Nordeste. Essa ideia vai ser delineada em virtude da ocorrência do fenômeno da seca.
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Bezerra. O segundo, por outro lado, congregava os partidários do candidato 
ligado aos Pessoa de Queiroz. Na Paraíba, José Américo estava alinhado ao 
Pessoísmo desde 1918.

O início da década de 1920 também foi marcado pela reestruturação do 
movimento regionalista nordestino. Isso acontecia quase ao mesmo tempo 
em que as ideias modernistas penetravam em solo pernambucano, resultando 
em intensos confrontos de ideias entre modernistas e regionalistas. Os 
debates intelectuais travados entre modernistas e regionalistas irão ganhar 
uma dimensão bem mais ampla, portanto, inserindo-se no quadro maior 
dessas intensas disputas políticas.  Os grandes jornais, como o “Jornal do 
Commercio” e “O diário de Pernambuco”3, desempenharão papel fundamental 
nesses debates, pois estarão alinhados ao borbismo ou ao pessoísmo, no 
plano político, ao modernismo ou ao regionalismo, no campo intelectual 
(AZEVEDO, 1984).

Escritores prestigiados como José Lins do Rêgo e Joaquim Inojosa4 
atuaram intensamente nesses canais de posicionamento político, ideológico 
e intelectual. O primeiro, em franco combate ao pessoísmo, por meio de 
artigos publicados principalmente no “Diário de Pernambuco” e no semanário 
“Dom Casmurro”5; Joaquim Inojosa, por sua vez, em combate ao borbismo. 
Na Paraíba, o jornalismo foi também o caminho trilhado por José Américo. 
Sua atuação acontecia também pelo viés político, tal como ocorria com 
intelectuais como Inojosa e José Lins na imprensa pernambucana. 

Joaquim Inojosa estabeleceu relações estreitas com os modernistas em 
1922, quando, em visita ao “Correio Paulistano”, conheceu Menotti Del Picchia 
e Oswald de Andrade. Uma hora de conversa foi o suficiente para que se 
processasse a adesão entusiasmada de Inojosa aos ideais modernistas de São 

3.  Segundo Albuquerque Júnior (2013), Gilberto Freyre, um dos principais idealizadores do 
regionalismo tradicionalista nordestino, chegou a usar a área de influência do “Diário de 
Pernambuco para definir o que seria os limites territoriais do Nordeste” (ALBUQUERQUE 
JÚNIOR, 2013, p. 85).
4.  Joaquim Inojosa nasceu em Pernambuco. Cursou direito em Recife, onde foi colega de 
turma de José Lins do Rêgo. Estreou na vida jornalística em 1917, com artigo no qual tecia 
elogios à revolução russa. A partir de então, passou a se destacar na imprensa da Paraíba 
e na pernambucana (AZEVEDO, 1984). 
5.  Revista panfletária fundada por José Lins do Rêgo e Osório Borba em 1922. Possuía um 
forte viés político (AZEVEDO, 1984).
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Paulo, levando-o, inclusive, a tomar para si a responsabilidade de divulgar 
o movimento em Pernambuco6. Esse estado, devido a sua hegemonia na 
região, atuaria como centro catalisador e irradiador das ideias modernistas 
(AZEVEDO, 1984). Atua por meio de jornais e revistas, escrevendo artigos 
de apresentação das produções artístico/literárias dos “novos” de São Paulo. 
Sua ação visava, sobretudo, arregimentar artistas e intelectuais em torno do 
projeto modernista. 

Os modernistas procuravam dialogar estreitamente com a história, se 
debruçando na tarefa de entender o Brasil, a identidade do brasileiro, seus 
costumes. Todavia, esse olhar sobre o passado e sobre as tradições não era na 
perspectiva de romantização, pois o passado deveria ser superado. As formas 
arcaicas, quer do mundo das artes, da política, da economia, deveriam abrir 
caminho ao que havia de novo. Os modernistas saudavam as mudanças com 
alegria (AZEVEDO, 1984). Conforme afirma Albuquerque Júnior:

[...] os modernistas estiveram sempre preocupados com a tradição, 
mas percebendo-a de forma diversa, como uma tradição ainda por ser 
sistematizada, uma tradição primitivista ainda a ser reelaborada com o 
dado moderno e não apenas preservada como um dado museológico 
e folclórico (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 103).

Os regionalistas, por sua vez, defendiam a primazia dos motivos – 
artísticos, geográficos, econômicos, políticos, culturais – da região. No 
entender desses intelectuais, havia uma forma de ser regional, algo exclusivo, 
único dessa espacialidade. Partindo dessa visão, esse grupo preconizava 
uma nova forma de olhar a região, novos objetos a serem vistos e novas 
formas de representá-los. Urgia, para os intelectuais ligados ao movimento 
regionalista, a construção de uma consciência regional que transcendesse o 
estadualismo, uma consciência generalizada e difundida que ligasse as várias 
existências individuais e toda a coletividade (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 
2011). Os discursos regionalistas enfatizavam as diferenças entre os espaços/
regiões. Era uma proposta baseada no ideal de esfacelamento do nacional, 

6.  Albuquerque Júnior afirma que: “Recife era um centro jornalístico de uma vasta área 
que ia de Alagoas até o Maranhão” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013, p. 85). 
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portanto, buscando-se ressaltar a diversidade identitária, cultural e dos 
costumes entre as regiões (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011).  

Mas uma diferença fundamental entre regionalistas e modernistas, 
contudo, dizia respeito às percepções acerca do passado. Se para os modernistas 
de São Paulo o passado era pensado de forma crítica, sem decantação, para 
os regionalistas o passado era objeto de um respeito irrefreável. Eles queriam 
canonizá-lo, desejavam reviver o passado que, para determinados setores 
sociais, especialmente as elites agrárias, representava a recuperação de uma 
glória perdida (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011). O passado da região 
Nordeste, para os regionalistas tradicionalistas, inclusive, é percebido como 
diferente do das outras regiões, tendo em vista o isolamento pelo qual passara 
a região e o seu consequente afastamento de mudanças “descaracterizadoras”. 

O nordeste era, na visão tradicionalista, o local que continha a autêntica 
identidade brasileira, cabendo aos intelectuais fazer-lhes a sua história e lutar 
para que fosse preservada sua autenticidade através da imunidade às ideias 
estrangeiras (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011). Gilberto Freyre é apontado 
como um dos grandes opositores do movimento modernista. Este intelectual, 
assim como os maiores adversários dos ideais modernistas, procurava 
descaracterizar o modernismo taxando-o de futurismo (AZEVEDO, 1984).

Convém perceber que Almeida não escreveu “A bagaceira” com o intuito 
de transformá-la em marco do romance regionalista. São as classificações, 
os discursos, que fabricam identidades, que conferem estatutos aos objetos 
e pessoas, que estabelecem os lugares de pertença. Mais importante que 
determinar objetivamente o lugar que José Américo ocupa na literatura é 
perceber as relações de poder que permeiam as classificações. 

O romance “A bagaceira” foi publicado em 1928. Joaquim Inojosa, 
entretanto, escrevendo em 1975, afirma que “Durante três anos iria José 
Américo de Almeida aproveitando os vagares profissionais para elaborar sua 
obra prima” (INOJOSA, 1975, p. 2). Essa afirmação de Inojosa (1975) remete 
à escrita do romance ao ano de 1925. Todavia, o número 1 do semanário 
Dom Casmurro anuncia, em 1922, para “breve”, a publicação dessa obra 
(AZEVEDO, 1984, p. 25). Podemos concluir que o romance já existia, pelo 
menos enquanto projeto, em 1922 ou mesmo antes. O anúncio da publicação 
do livro foi feito na “Revista de Antropofagia” de São Paulo. Essa revista 
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divulgava os ideais modernistas defendidos pelos idealizadores da Semana 
de Arte Moderna de 1922.

O romance teve quatro edições no mesmo ano em que foi lançado, sendo 
duas pela Imprensa Oficial do Estado da Paraíba, e duas pela livraria Castilho. 
As edições sucessivas da obra são lidas pelos críticos como testemunho do 
sucesso editorial alcançado pelo livro nos primeiros meses de lançamento. 

O enredo do romance situa-se entre 1898 e 1915, dois anos de intensas 
secas na região Nordeste. Conta a história de um grupo de retirantes (Valentim 
Pedreira, sua filha Soledade, e seu afilhado, Pirunga) que se desloca do 
Bondó (sertão) para o Brejo, em Areia. Na zona do Brejo, a família encontra 
acolhida no engenho Marzagão, de propriedade de Dagoberto Marçau. O 
enredo é intensamente marcado pela tensão entre o proprietário do engenho, 
Dagoberto Marçau, e seu filho Lúcio, um bacharel. Essa tensão entre pai e filho 
constitui-se em genuína metáfora do conflito entre tradição e modernidade, 
conforme veremos adiante.

A décima primeira e a vigésima terceira edições trazem o discurso de 
Amoroso Lima, proferido na ocasião em que José Américo tomava posse na 
Academia Brasileira de Letras. O texto é intitulado “O criador de um novo 
estilo”. As edições citadas também incluem um glossário com a definição 
de termos “regionais”. 

De nossa parte consideramos que ler a obra como “o romance da seca”; 
“o livro do Nordeste”; ou “o marco do novo regionalismo”, seria cair na 
armadilha dos estereótipos que cristalizam conceitos, fortalecem preconceitos 
e retiram da obra o caleidoscópio imprevisível de leituras possíveis que ela 
contém. Na direção dessa argumentação iremos agora focar nossa atenção 
à reflexão exercitada pelo crítico literário Alceu Amoroso Lima, tendo em 
vista que ela foi publicada no mesmo ano de lançamento de “A bagaceira”. 

José Américo e o regionalismo 

Amoroso Lima figura como um dos grandes críticos literários do 
modernismo dos anos 1920 (CURY, 2010). Ao publicar o romance “A 
bagaceira”, em 1928, José Américo enviou um exemplar da obra, juntamente 
com uma carta, para o crítico carioca. Na correspondência, o escritor afirmava 
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que, se não pôde traduzir a realidade, da qual trata no romance, ao menos 
pôde senti-la (LUNA, apud ALMEIDA, 2000). Almeida parece estar querendo 
estabelecer um liame entre autor e ambiente. Aquilo que estava narrado no 
romance era algo visto, vivido, sentido. 

Ao iniciar a leitura da obra, afirma Lima no texto “Uma revelação”, a 
atitude foi de descaso e preconceito. “Livro feio, mal impresso, em papel 
ordinaríssimo”, com uma dedicatória escrita com “letras tremidas, como se 
fossem de velho ou de doente” (ATHAYDE, 1930). O livro, afirma Tristão 
de Athayde que revelou para si, deveria ser igual ao título. Ao continuar a 
leitura, contudo, este crítico literário descobre-se “gostosamente” castigado 
pelo preconceito inicial. De um descaso (pré)conceituoso, passa-se para uma 
inflação de entusiasmo que, afirma Athayde em 1928, “não seria passageiro”; 
e passa a expressar frases como: “até minutos antes a literatura brasileira 
estava vazia desse livro”; “de agora em diante já não pode viver sem ele” 
(ATHAYDE, [1928] 1930). Atente-se para o fato de que o livro estava datado de 
fevereiro de 1928. Sendo assim, o romance já tinha entrado para “a literatura 
brasileira” um pouco antes, na verdade, quando o autor o publicou. Não se 
tratava, portanto, de “alguns minutos”. Tristão de Athayde mostra, portanto, 
o quanto era consciente do poder que tinha em mãos: sua crítica e, mais 
que isso, sua autoridade enquanto crítico prestigiado. 

A fala de Athayde sugere que ele participa de um sistema de poder 
que, segundo Foucault (1979), representa os intelectuais como os agentes 
da consciência de um tempo, aqueles que captariam e revelariam “a muda 
verdade de todos. São pessoas que se pretendem representativas e que têm 
como ocupação falar pelos outros” (FOUCAULT, 1979, p. 71-72). Nessa 
perspectiva, pode-se considerar a fala de Tristão de Athayde como estando 
atrelada a esse sistema de poder que o torna autorizado a falar em nome da 
verdade. Esse sistema de poder hierárquico, no qual os sujeitos com posições 
mais elevadas autorizam, instituem a fala dos outros como legítimas. Podemos 
afirmar, portanto, que Athayde autorizou José Américo a dizer o que, para 
ele, era o Nordeste. Sua reflexão encerra-se, nesse primeiro momento, com 
a frase impactante: o livro (A bagaceira) participa do ciclo da “literatura da 
seca”. A obra é inscrita, portanto, num conjunto de produções literárias cuja 
temática seria o flagelo da seca. Retomaremos esse ponto adiante.
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A partir dessa afirmação, Tristão de Athayde sobrecarrega a crítica com 
adjetivações tais como: “um romance da seca”; “talvez, o grande livro do 
Nordeste” por ele – Tristão de Athayde – tão esperado; “um romance social 
e de instintos”, escrito com requinte de psicologia, que é capaz de recolher 
“gotas de verdade” a cada palavra (ATHAYDE, [1928] 1971, p. 2). Para justificar 
a noção de que o romance seria portador de “verdades profundas” sobre 
o Nordeste, Athayde retoma vários pontos do prefácio da obra. Cabe-nos 
perguntar, contudo, por que esse crítico literário percebeu em “A bagaceira” 
a tragédia das secas? Por que, para ele, o romance constituía-se como o livro 
do Nordeste?

Tristão de Athayde não conhecia José Américo, tendo em vista os 
comentários tecidos pelo crítico no texto intitulado “Uma revelação”. 
Contudo, a história das secas no Norte já era conhecida no Sul do país desde a 
segunda metade do século XIX. Segundo Albuquerque Júnior (2007), o citado 
fenômeno tornou-se personagem principal de literatura ficcional, jornalística 
e científica a partir da “grande seca” de 1877-1879. Repercutida amplamente 
em notícias de jornais com fotografias ilustrativas das consequências do 
flagelo, a seca causou grande impacto aos espectadores de todo o país. A 
literatura passou a ser usada, inclusive, como um instrumento eficiente para 
se pensar o nacional e o regional, contribuindo, desta forma, com o processo 
de institucionalização da ideia de Nordeste (ALBUQUERQUE, 2011). 

Nas primeiras décadas do século vinte, a emergência de uma imprensa 
mais bem instrumentalizada, aliada à “curiosidade nacionalista” levou os 
principais jornais do país do centro-sul a divulgarem notas de viagem às várias 
partes do Brasil. Essas notas constituíam-se como “relatos” de viajantes que 
pretendiam que suas narrativas fossem elevadas ao status de ciência. Falando, 
relatando a partir de estados do Sul/Sudeste, essas narrativas representavam 
o Nordeste sempre com o olhar de estranhamento, ressaltando as bizarrias 
e os costumes estranhos e, sobretudo, a miséria e a seca (ALBUQUERQUE 
JÚNIOR, 2011).

Para Albuquerque Júnior (2011), a ideia de Nordeste já surgiu vinculada 
à temática da seca, conforme podemos ver na citação a seguir:
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O Nordeste é, em grande medida, filho das secas; produto imagético-
discursivo de toda uma série de imagens e textos, produzidos a respeito 
desse fenômeno, desde que a grande seca de 1877 veio colocá-lo como 
problema mais importante desta área. Esses discursos, bem como todas 
as práticas que este fenômeno suscita, paulatinamente instituem-no 
como um recorte espacial específico no país (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 
2011, p. 81).

“Filho das secas”, o Nordeste seria também fruto de uma determinada 
forma de olhar, motivada por interesses, por relações de poder. Pode-se 
concluir, com base no que foi afirmado, que o Nordeste que Amoroso Lima 
percebeu no romance “A bagaceira” foi o Nordeste da seca, do sofrimento, 
das consequências resultantes desse fenômeno climático. Para as elites 
nordestinas, entretanto, esse discurso tornou-se um instrumento eficiente 
para a obtenção de recursos junto ao governo federal (ALBUQUERQUE 
JÚNIOR, 2011). 

Conhecedor dessas narrativas sobre as consequências do fenômeno 
climático no Nordeste, Amoroso Lima acionou essas imagens cristalizadas 
para ler o romance. Ao assim proceder, o crítico carioca insere-se, com 
a sua leitura da obra, em uma relação de poder que afirma e naturaliza a 
superioridade do Sul “desenvolvido e próspero” em relação ao Nordeste 
pobre, atrasado e seco. 

Procurar apenas o fenômeno climático da seca em “A bagaceira” é 
postular, explícita ou implicitamente, que a obra enuncia a verdade sobre o 
Nordeste. O discurso regionalista é produto de uma determinada forma de 
olhar, de uma escolha perpassada por opções políticas, enfim, um pensamento 
que elege a soberania das unidades reduzidas em face de uma realidade mais 
ampla (BOURDIN, 2001). O regionalismo é uma forma de discriminação, 
pois estabelece uma região como centro (econômico, cultural, político, entre 
outros) ao mesmo tempo em que confere o estatuto de periferia às demais 
regiões (WILLIAMS, 2014). O pensamento regionalizador ainda estabelece a 
distinção entre campo e cidade, cultura metropolitana, tida como superior, 
e cultura provincial, vista como menor. O regionalismo é, portanto, uma 
forma de pensar hierarquicamente as chamadas regiões (WILLIAMS, 2014). 
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Nessa perspectiva, insistir no caráter regional de “A bagaceira”, dizer que 
é uma obra que trata de assuntos apenas locais, referentes apenas ao Nordeste, 
é negar o desejo de modernidade universalista do romancista, expresso em 
vários de seus discursos. Ao invés de inserir a obra na teia discursiva que a 
concebe como um tratado sobre a realidade, convém, antes, pensá-la como 
um discurso perpassado pela “vontade de verdade” (FOUCAULT, 2006).  
Trata-se de um sistema de inclusão/exclusão que opera com a divisão entre 
o verdadeiro e o falso. Afirma Foucault que “a vontade de verdade apoia-se 
sobre um suporte institucional”, e é simultaneamente “reforçada e reconduzida 
por um compacto conjunto de práticas como a pedagogia, o sistema dos 
livros, da edição” (FOUCAULT, 2006, p. 17).

Faz-se mais conveniente tomar o romance “A bagaceira” como um 
engendramento de “representações culturais”, essas entendidas como 
“classificações, divisões e delimitações que organizam a apreensão do mundo 
social como categorias fundamentais de percepção e de apreciação do real” 
(CHARTIER, 1990, p. 17). A força da representação cultural está em que 
ela organiza o mundo em categorias por meio das quais o social passa a ser 
apreendido. Entender o romance como uma representação cultural segue 
na direção de identificá-lo como: 

[...] símbolo [considerando] como simbólicos todos os signos, atos 
ou objetos, todas as figuras intelectuais ou representações coletivas 
graças às quais os grupos fornecem uma organização conceptual ao 
mundo social ou natural, construindo assim a sua realidade apreendida 
e comunicada (CHARTIER, 1990, p. 19).

As representações não devem ser lidas como diagnósticos sobre a 
realidade. Convém mais que sejam percebidas como produtos elaborados 
no seio de grupos que partilham de determinados interesses. Como afirma 
Chartier:

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 (CHARTIER, 1990, p. 17).
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Conforme podemos ler na citação, as representações estabelecem 
hierarquias, legitimam projetos reformadores, classificam, distinguem, 
marcam lugares de pertencimento, estando, muitas vezes, na origem de 
certas desigualdades sociais (CHARTIER, 1990).

O modernismo almeidiano 

A referência a temas supostamente regionais na obra não a vincula, 
necessariamente, ao regionalismo, pois, conforme visto acima, os modernistas 
desejavam conhecer o Brasil por meio dos autores de cada região. Esse 
“apanhado” do que seria a cultura regional, no ideário modernista, formaria 
uma espécie de mosaico, um quadro do todo que seria o Brasil. Nessa 
perspectiva, podemos inserir a fala de Tristão de Athayde dentro do quadro 
do modernismo. Dentro daquilo que seria a proposta modernista de conhecer 
o Brasil por meio dos autores originários de suas regiões sem, contudo, 
intenções de hierarquização; sem reivindicações acerca da primazia de uma 
ou de outra região devido a sua suposta originalidade.

A perspectiva de inserção da obra almeidiana no quadro do regionalismo 
desconsidera também a relação estreita que o autor mantinha com os 
modernistas. Importa-nos perceber que o autor, ao publicar a obra, a enviou 
para leitura de um crítico literário (Tristão de Athayde) da região Sudeste, 
ligado, inclusive, ao movimento modernista. Antes da publicação de “A 
bagaceira”, em 1922, o autor publicou um romance intitulado “Reflexões de 
uma cabra” na revista “Era Nova”. Segundo Luna (2000), essa publicação foi 
uma contribuição de José Américo para o movimento modernista ocorrido 
em São Paulo, cujo propósito era romper com padrões artístico/literários 
tidos pelos intelectuais do movimento como arcaicos. 

A ligação de José Américo com o modernismo, porém, vai além do 
romance “Reflexões de uma cabra”, tendo em vista suas publicações (crônicas 
e poesias) em revistas como a “Verde”, de Minas Gerais, “Klaxon” e “Revista 
de Antropofagia”, estas últimas de São Paulo. Em uma das tiragens da “Revista 
de Antropofagia”, o autor afirma que havia se tornado escritor “lendo e 
pensando no Brasil. Era ver a descrição de uma paisagem caótica, vinham-
me à ideia as nossas paisagens” (ALMEIDA, 1928, p. 3). Ele afasta-se, desta 
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forma, dos temas especulativos que caracterizavam seus primeiros escritos, 
procurando captar as experiências do cotidiano, transformando-as em temas 
e refletindo sobre elas. Também se distancia do “regionalismo”, já que é o 
país que lhe vem à mente quando escreve, prospectando um público muito 
mais amplo do que o paraibano ou nordestino em sua escrita.

Acreditamos, com base nos elementos postos em relevo, que “A 
bagaceira” se constitui em um esforço de interpretação do Brasil, ao lado 
de outras grandes produções – ficcionais e/ou histórico/sociológicas – que 
foram publicadas antes e depois de 1928, cuja razão de ser constituía-se no 
propósito de decifrar e/ou construir a identidade do povo brasileiro. Pensando 
“A bagaceira” nessa perspectiva, isto é, em conjunto com outros discursos 
escritos na época, produções tanto artístico/literárias quanto sociológicas, 
pode-se perceber, em José Américo, simplesmente um escritor brasileiro, 
sem mais adjetivações. Para tanto, convém prestar atenção às palavras do 
escritor, proferidas em fragmentos em diversas obras. 

Em “Sem me rir, sem chorar”, José Américo afirma, em referência ao 
“regionalismo” representado por José Lins do Rêgo, que este “Extraiu da 
cana-de-açúcar toda a doçura cheia de nós da expressão que criou”, “de 
um sabor nativo que não chegava a ser plebeu”.  No estilo de José Lins, nas 
palavras de Almeida, nota-se um:

(...) linguajar do homem comum, a fala da sala e da cozinha, do engenho 
e da cidade. Se não tem disciplina, se foge, por vezes, ao controle 
gramatical, à rigidez da sintaxe, é, prodigiosamente, exata. É rica de 
propriedade e precisão. Trabalhada, não deixa de ser agradável e musical 
com seu ritmo de vozes soltas, dando a ideia de presença, de alguma 
coisa que está viva, bolindo, adiante de nós (ALMEIDA, 1984, p. 85).

Após essa representação do estilo de José Lins do Rêgo, José Américo 
afirma que costumam apontá-lo como o iniciador “dessa corrente literária do 
Nordeste”. Porém, afirma o autor de “A bagaceira”, “Não é essa, infelizmente, 
a filiação”, pois “Tudo meu é pessoal, especialmente, a maneira de escrever” 
(ALMEIDA, 1984, p. 85).

A posição ideológica do escritor também é insinuada no prefácio de “A 
bagaceira”. Afirma que a obra constitui-se como “um livro triste que procura 
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a alegria. A tristeza do povo brasileiro é uma licença poética” (ALMEIDA, 
1972, p. 2). Ainda no citado prefácio, o autor enuncia que “um romance 
brasileiro sem paisagem seria como Eva expulsa do paraíso” (ALMEIDA, 
2004, p. 3); destaca ainda que “o ponto é suprimir os lugares-comuns da 
natureza”. Tudo isso nos indica que José Américo parece estar dialogando – 
recusando ao mesmo tempo algumas de suas principais formulações – com 
uma das facetas do discurso regionalista, especialmente a que pressupõe a 
paisagem como ponto de partida para uma arte regional. Argumentamos 
ainda que os termos “romance brasileiro” e “paisagem brasileira” inserem a 
obra em um quadro, assim pensamos, mais cosmopolita do que regionalista.

Em carta datada de 10 de novembro de 1925 a Inojosa, José Américo 
solidariza-se com seu trabalho de divulgador do modernismo, afirmando que:

Já estou enfarado da literatura pela literatura. Estamos em tempo de 
passarmos do sonho à ação. E, ainda utilizando os padrões do progresso 
material e cultural de outros povos, devemos construir obra nossa, isto 
é, atender às exigências de nosso ambiente físico e social, como condição 
de conformidade e de permanência dessas conquistas (ALMEIDA, 1975).7

 A chamada à ação é a mesma que Mário de Andrade havia feito no artigo 
publicado no “Jornal do Commercio”, em 24 de maio de 1925, já referenciado 
acima. A arte em ação representa a inscrição do Brasil nas artes/literatura 
sem esconder o que há de feio nem o que deve ser criticado. Essa não era a 
perspectiva regionalista/passadista. Na citação acima, o escritor afirma que a 
arte deve “atender às exigências de nosso ambiente físico e social”. Esse trecho 
pode induzir o entendimento de que José Américo estaria fazendo referência 
ao local, ao regional. Contudo, as afirmações do prefácio, já expostas acima, 
afastam essa compreensão. 

O Brasil parece ser, portanto, o motivo do pensamento do autor de “A 
bagaceira”. Com isso parece estar de acordo também o escritor Guimarães 
Rosa, para quem “José Américo [...] abriu para todos nós [escritores] o 

7.  Esse fragmento foi reproduzido no livro “Os Andrades e outros aspectos do Modernismo”, 
do escritor e jornalista Joaquim Inojosa.
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caminho para o moderno romance brasileiro.”8 A afirmação de Guimarães 
Rosa afasta, portanto, José Américo do ideário regionalista. Mas não é só 
isso. No prefácio da vigésima terceira edição de “A bagaceira”, Gilberto Freyre 
também se pronuncia a respeito de uma pretensa “consciência regional” ou de 
um “sentimento de nordestinidade” em José Américo. Mencionando os nomes 
dos maiores entusiastas regionalistas, como Odilon Nestor, Moraes Coutinho, 
Pedro Paranhos, entre outros, incluindo-se ele próprio, Freyre pergunta se 
José Américo se deixou seduzir pela retórica em torno da “nordestinidade”. 
Responde que não. “Só implicitamente se pode considerar o escritor um 
simpatizante dos nordestinos do Recife” (FREYRE, 1987, p. LXIX).

A representação do passado em “A bagaceira”

Indicamos acima que uma das diferenças fundamentais entre regionalismo 
e modernismo está centrada na visão sobre o passado. Enquanto os primeiros 
o avaliavam sob a perspectiva do olhar romantizador, os modernistas queriam 
entendê-lo, sem camuflar, contudo, o que havia de odioso, para superá-lo. Os 
romances regionalistas, em especial, os inscritos no quadro do regionalismo 
tradicionalista, trazem enredos nos quais personagens como as do senhor 
de engenho são representados na perspectiva de romantização, de exaltação 
dessa figura. Por outro lado, uma figura histórica que ganhara importância 
no decorrer do século XIX, o bacharel, tende a figurar, nas produções 
regionalistas, de forma negativa. Uma atitude crítica (modernista) em relação 
ao passado, assim entendemos, produz um olhar sobre o senhor de engenho 
que procura mostrar o que há nele de ultrapassado, de anacrônico. Sobre o 
bacharel, uma visão mais modernizadora tende a representá-lo como um 
tipo social desejável. Ele é concebido como um novo homem, ligado a uma 
sociedade urbano/industrial e/ou a processos de modernização da produção 
no espaço agrícola. 

Dois personagens são particularmente significativos para ilustrar a visão 
de José Américo de Almeida sobre o passado. São eles Lúcio e Dagoberto 
Marçau. Lúcio é um jovem bacharel, filho de Dagoberto Marçau, formado em 

8.  Citação reproduzida na orelha da capa da vigésima terceira edição de “A bagaceira” 
(ALMEIDA, 1987).
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direito pela faculdade do Recife. Enquanto Dagoberto é representado como 
um homem apegado ao passado, homem rústico, tradicional, no sentido 
de ultrapassado, o bacharel é representado como homem de letras, versado 
nas teorias mais “avançadas” e, portanto, capaz de, supostamente, pôr em 
prática o processo de modernização do engenho. Por isso seu nome é Lúcio, 
luz/cio. Aquele dotado de inteligência (luz) mais vigor, (cio), para mudar 
o mundo tradicional do Marzagão. Por outro lado, a figura do senhor de 
engenho é narrada sob o viés da negatividade, conforme indicamos abaixo.

Uma cena mostra Lúcio perdido em devaneios, pensando as formas 
mais grosseiras da natureza do Marzagão. Uma “natureza arbitrária”, que não 
possui senhor, portanto. Uma natureza virgem de cultura. A selva “bruta” 
apresenta-se, para o jovem, como um conflito que deve ser apaziguado, 
arbitrado pela cultura. Um engenho em que a natureza é representada como 
uma personagem que exerce protagonismo seria um lugar em que o homem 
não conseguiu impor sua dominação. Um espaço no qual o homem deixou 
prevalecer a impotência. O senhor de engenho é representado, portanto, 
como um ser incapaz de promover o desenvolvimento econômico. Isso 
porque essa figura estaria, a narrativa sugere, apegada ao passado, à tradição, 
à imobilidade e incapacidade de marchar rumo ao progresso.

Dagoberto Marçau também é representado como um homem rude, que 
dava coice no vento, sem a aristocracia que os regionalistas atribuíam ao 
senhor de engenho em suas obras e pensamento. Desprovido de nobreza, de 
ares de fidalgo, o senhor de engenho do Marzagão não apresenta dignidade 
histórica nem no presente nem no passado. O autor de “A bagaceira”, nesse 
sentido, não é passadista9 nem saudosista; tão pouco é devotado à tradição. O 
passado não ensina, não orgulha, não serve ao propósito de marchar rumo ao 
progresso. O passado precisa ser superado. José Américo distancia-se, dessa 
forma, de Gilberto Freyre e do regionalismo tradicionalista nordestino. Ao 
mesmo tempo em que percebe o senhor de engenho pelo viés da negatividade, 
o narrador almeidiano exalta a figura do bacharel, conforme veremos a seguir. 

9.  Esse termo é utilizado por Sérgio Buarque de Holanda em artigo publicado na revista 
Mundo Literário em 1923 para designar os críticos do modernismo paulistano. O conceito não 
é direcionado aos regionalistas tradicionalistas nordestinos, mas aos artistas e intelectuais 
do Sudeste. 
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Importa lembrarmos que personagem de romance é, evidentemente, 
um ser fictício, não sendo razoável, por isso, procurá-lo no mundo real. O 
personagem é um produto da imaginação do escritor, da sua capacidade 
de fantasiar, de fabular (NABOKOV, 2015). Contudo, a importância do 
personagem não estaria no fato de que ele foi fabricado? Sendo uma criação 
elaborada na imaginação, ela não existiria precisamente porque alguém 
lhe deu existência, mesmo que fictícia? Não estaria no fato de que foi 
fabricado por um escritor específico, construtor dotado de certos aspectos 
biográficos singulares? O personagem é construído por alguém mergulhado 
em determinado espaço/tempo. Alguém inserido ou identificado com 
determinado grupo político, econômico, intelectual. Um ser imerso em 
seu tempo, dialogando com ele, sendo por ele influenciado e atuando ao 
mesmo tempo para moldá-lo de acordo com suas visões e convicções. 

Nessa perspectiva, ao escritor interessa construir algo que faça sentido 
para sua época, e nesse processo de construção, elementos devem ser 
escolhidos em detrimento de outros. Por isso os personagens são criados 
com determinadas características psicológicas, são defensores de ideologias, 
são “advogados” de valores. Torna-se imprescindível, assim, perguntar: por 
que os escritores escolhem dotar seus personagens com determinados valores? 
Por que, ao passo em que uns são representados como portadores de valores 
depreciados, outros são exaltados, através da atribuição de comportamentos, 
valores e moral desejados no mundo social? Lúcio é filho de proprietário 
de terra “decadente”. Ele é bacharel, formado na faculdade de Direito de 
Recife, “um intelectual modernizador”. Por que estas características nesse 
personagem?

A formação bacharelesca foi intensamente valorizada desde os tempos 
do império. Após a independência do Brasil, foram criadas as primeiras 
faculdades de Direito, através de decretos que, posteriormente, foram 
transformados em leis. Em Pernambuco, a faculdade de Direito foi inaugurada 
em Olinda, em 1828; em 1854, porém, ela foi transferida para Recife.  A escola 
de Direito de São Paulo também foi fundada em 1828. A primeira deveria 
atender aos filhos das elites da região Norte. A faculdade de São Paulo, 
por outro lado, foi pensada para suprir a demanda da região Sul do Brasil. 
Shwarcz (1993), afirma que rapidamente essas instituições se converteram 
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em sedes das elites rurais de suas respectivas regiões, implicando dizer 
que, se até então o mando da sociedade havia sido exercido pelos senhores 
rurais, agora esse poder passaria a ser exercido, ou seria compartilhado, 
com seus filhos bacharéis. A figura do bacharel passou a permear, portanto, 
o imaginário nacional. 

A esse respeito, e em consonância com o exposto acima, José Américo 
reflete em Sem me rir, sem chorar que “formara-se em direito com a cabeça 
cheia de ilusões. O diploma seria a carta de apresentação para todos os seus 
planos. O anel no dedo próprio mostraria as posições. O mundo era dos 
bacharéis – estava escrito” (ALMEIDA, 1984, p. 45).

O processo de afastamento do mundo tradicional, representado pelo 
Império, com suas sensibilidades “arcaicas, tradicionais”, aprofunda-se na 
década de 1920. Albuquerque Júnior afirma que nessa época: 

As gerações mais jovens se mostravam completamente afastadas do 
império, como também já faziam duras críticas à própria república, 
por, em grande medida, não ter representado aquela ruptura com as 
práticas políticas e econômicas do próprio império (ALBUQUERQUE 
JÚNIOR, 2013, p. 54).

Pode-se afirmar que o próprio José Américo inseria-se nesse grupo de 
homens que criticava a República velha. A República não havia eliminado 
completamente as velhas práticas políticas, não tinha superado o atraso 
econômico perpetuado por uma mentalidade secular. 

Conforme o que foi afirmado até aqui, pode-se perceber o significado 
da figura do bacharel para alguns setores do pensamento das décadas de 
1920 e 1930. Essa figura representava o desejo do advento de um homem 
novo, das sociabilidades novas, portanto. Era a simbolização desse desejo 
de aurora das novas formas de viver e de pensar socialmente mais desejadas 
e valorizadas.  

O bacharel, em “A bagaceira”, inverte, no plano do conhecimento, a 
posição de poder com o proprietário do engenho. A personagem de Lúcio é 
frequentemente representada em confronto com as decisões do pai.  Também 
é representado como um modelo de masculinidade mais contida em arroubos 
de violência, mais polida e com mentalidade alicerçada em ideais de progresso.
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O narrador almeidiano expõe esse pensamento por meio do bacharel 
em apreço às promessas da modernização:

Lúcio insistia pela introdução da técnica agrícola. Com os fumos de 
noções práticas, adquiridas no vale do Paraíba e em usinas de açúcar 
de Pernambuco, intentava aplicar outros processos de aproveitamento... 
Sabia que se transformavam terras inférteis em oásis (ALMEIDA, 2004, 
p. 20).

O engenho descrito no romance é um Banguê, movido por tração 
animal. Constitui-se, portanto, como anacrônico para o período representado. 
Modernização, tomando como base o trecho citado, seria a introdução de 
outras culturas, bem como a instalação de equipamentos mais modernos 
no processo produtivo, como as usinas.

Sendo o Banguê um instrumento de produção ultrapassado, deveria, 
na visão de Lúcio, ser convertido em usina. Após tornar-se herdeiro da 
propriedade, o “doutor” Lúcio produz a metamorfose:

Só pelo nome se reconhecia o antigo Marzagão. Em vez da monotonia da 
rotina, vibrava o barulho do progresso mecânico. O silvo das máquinas 
abafava o grito das cigarras. Desaparecera o borrão das queimadas na 
verdura perene. A capoeira imprestável dera lugar à opulência dos 
campos cultivados – não com cana tamanhinha, mas de touceiras que 
se inclinavam, como se estivessem nadando nos moroiços da folhagem 
ondeada... Esse oásis representava um molde de prosperidade, um 
modelo de técnica agrícola, o núcleo eficiente contrastando com a 
organização primitiva. Os proprietários decadentes explicavam esses 
valores ativos na área do ramerrão, esfregando os dedos: — Faz tudo 
isso porque casou com filha de usineiro (ALMEIDA, 2004, p. 136).

A mecanização da produção é vista como revolucionária. Traz 
prosperidade, opulência. Insere no campo da produtividade os lugares 
antes imprestáveis ou ociosos. Instrumentalizado com esta ideologia, 
Lúcio transforma o engenho em um celeiro de fartura, diferenciando-se, 
portanto, dos outros proprietários que, por não terem se modernizado, 
estavam decadentes (ALMEIDA, 2004).
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José Américo representa Lúcio como sendo um novo homem, afeito 
ao trato com a terra. Um homem capaz de transformar a terra cultivada 
em riqueza, pois instrumentalizado com os saberes capazes de promover 
a prosperidade, de materializar o progresso econômico e mental. Mas esse 
novo homem precisou ser educado, formado, portanto, para agir a partir de 
tais práticas. Lúcio foi educado, inclusive, fora do mundo do engenho, pois 
passou por um processo formativo na Faculdade de Direito do Recife. A 
narrativa sugere que foi em função dessa formação bacharelesca que Lúcio 
desenvolveu as habilidades necessárias para promover a transformação do 
engenho em usina, num “oásis de fartura”. 

Percebe-se, nesses aspectos da narrativa almeidiana, mais do que uma 
intensa valorização da formação bacharelesca. A faculdade, ambiente de 
formação, é vista como instituição capaz de fornecer alta especialização 
técnica e/ou teórica; instituição que instrumentaliza os sujeitos com os 
saberes necessários para transformar o país. A narrativa de “A bagaceira” 
parece mesmo sugerir que tal formação seria a solução para promover o 
progresso modernizador.

O próprio romance de Almeida parece estar inserido dentro de um 
quadro formativo. As pesquisas de Zica (2015), sobre a obra de Bernardo 
Guimarães, demonstram que a literatura participou do processo de formação 
de masculinidades através da exaltação de determinados atributos nos 
meninos. Nessa perspectiva, ela pode ser tomada como uma “instância 
cultural” que faz circular “representações culturais” entre um amplo público 
leitor, sendo, por isso, dotada de um perfil formativo. As produções literárias 
funcionam, portanto, como “um veículo de formação” cultural (Zica, 2015).
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Representações do Brasil nos livros de História de 
América mexicanos – 1933-19651

Luciano Mendes de Faria Filho – UFMG
Rosalía Meníndez Martínez – UPN

O objetivo da pesquisa que resultou neste texto foi identificar e analisar 
as representações sobre o Brasil estabelecidas e divulgadas nos livros didáticos 
mexicanos no período abrangido pela pesquisa. O que se pretendeu estudar foi 
como são construídas as imagens sobre o Brasil – que elementos discursivos 
e imagéticos são mobilizados, por exemplo – e entender se essas imagens 
contribuem na construção de representações sobre o país nos livros didáticos 
utilizados nas escolas públicas mexicanas.  

Como sabemos, as pesquisas sobre livros didáticos representam parte 
significativa do investimento investigativo da comunidade acadêmica da 
educação em todo o mundo (MUNAKATA, 2012). No Brasil, a desnaturalização 
do livro didático e seu entendimento como objeto ou artefato cultural tem 
permitido que eles sejam mobilizados como objeto ou como fontes para 
pesquisas de diversas naturezas (BATISTA; GALVÃO, 2009; MUNAKATA, 
2012).

No México, no final dos anos de 1970, foram publicados alguns trabalhos 
pioneiros por El Colegio de México, como o de Josefina Vázquez de Knauth 

1.  Pesquisa realizada com o apoio do CNPq e da FAPEMIG. Agradecemos à Cleide Maciel e 
à Bruna Roriz a leitura atenta e as várias sugestões que resultaram numa melhoria do texto.
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(VÁSQUEZ DE KNAUTH, 1970), que representou um importante esforço 
por apresentar uma revisão historiográfica dos livros didáticos de história 
do México. Mais tarde, em 1988, o mesmo Colégio publicou a Historia 
de la lectura en México, que abordava diversas temáticas relacionadas à 
história da leitura (EL COLÉGIO DE MÉXICO,1988). Na década de 1990, a 
professora Luz Elena Galván y Lafarga iniciou o Seminario Libros Escolares, 
siglos XIX al XX, ao qual incorporam investigadores de diversas instituições 
universitárias do país e avançaram com as pesquisas sobre os livros didáticos 
como objeto e fonte de estudos.  

É com esses movimentos que a pesquisa aqui proposta pretende dialogar 
ao apreender os livros didáticos como uma importante fonte para entender as 
formas como o Brasil foi imaginado pelos autores e apresentado aos estudantes 
mexicanos, colaborando, assim, para a construção de representações sobre 
o país. A pesquisa foi realizada, fundamentalmente, nas Coleções Especiais 
da Biblioteca Torres Quintero da Universidade Pedagógica Nacional. Nas 
Coleções Especiais há um rico acervo de livros didáticos, bem como uma 
extensa documentação da Secretaria de Educação Pública que cobre boa 
parte do século XX. 

A documentação analisada constou dos livros didáticos de história da 
América, os Programas de Ensino das décadas de 1930 a 1960 e a legislação 
educacional pertinente. Quanto aos livros, sempre que possível cotejamos 
edições distintas, mas nem sempre isso foi possível, infelizmente, assim 
como nem sempre localizamos as primeiras edições dos livros analisados.

A História da América nas escolas primárias mexicanas na 
década de 1930

Conforme assinalou Alexandra Pita Gonzáles (PITA, 2015, p.117ss), 
desde os anos de 1920 a discussão sobre ensino de história da América 
vinha preocupando a intelectualidade latino-americana, seja em congressos 
específicos de história, seja nos marcos das Conferências internacionais 
americanas. No entanto, foi somente na década seguinte que, no México, 
houve uma mobilização para que tais ideias pudessem ser operacionalizadas 
no âmbito escolar, seja na revisão dos livros didáticos de história, seja nos 
programas de ensino. Conforme assevaram Muniz e Angulo, 
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En la década de los años treinta del siglo xx, se evidencia la falta de 
dosificación de los contenidos de los programas de Historia — se discute 
sobre el recargamiento de contenidos en los programas de estudio y se 
propone su disminución —, se señaló el carácter cíclico de los programas, 
al demostrar que en cada año escolar debía estudiarse la totalidad 
del pasado de México, también se propuso la necesaria vinculación 
de la Historia de México con la Historia universal y como reflejo del 
panamericanismo del momento se señaló la necesidad de incluir algunas 
«unidades» sobre el estudio de América o bien un curso especial sobre 
Historia de América. (MUNIZ; ANGULO, 2014, p.45)

Sem dúvida um marco importante nesse movimento de revisão dos livros 
didáticos e dos programas de ensino, para que os mesmos incorporassem uma 
perspectiva mais americanista que favorecesse o diálogo e a paz entre as nações 
do continente, foi a Convenção sobre o ensino de história que se realizou como 
parte da VII Conferência Internacional Americana realizada em Montevidéu 
em 1933. No documento que resume as posições da Conferência sobre o tema, 
que tem por título “Convenção sobre o Ensino da História”, os participantes 
da Conferência expressam que é urgente complementar a organização política 
e jurídica por uma ação que tenha por objetivo o “desarme moral dos povos, 
mediante a revisão dos livros didáticos que se utilizam nos diversos países” 
(REPUBLICA...,193,.s.p.) e que essa necessidade já havia sido depurada 
nos diversos congressos científicos de história ocorridos, no continente, 
na última década. 

A convenção não apenas estabelecia que era necessário “Efectuar la 
revisión de los textos adoptados para la Enseñanza en sus respectivos países, 
a fin de depurarlos de todo cuanto pueda excitar en el ánimo desprevenido de 
la juventud, la aversión a cualquier pueblo americano” (art. 1), como também 
que era necessário revisá-los continuamente (art. 2).  Propunha também a 
criação de um Instituto de Ensino de História, com sede em Buenos Aires, 
para coordenar tais esforços. (art. 3). 

A Convenção previa, ainda, “La presente Convención entrará en vigor 
entre las Altas Partes Contratantes en el orden en que vayan depositando 
sus respectivas ratificaciones.” (art. 6) Marco decisivo nas discussões sobre 
a discussão sobre o ensino de história nos diversos países da América, 
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a convenção será, nos anos seguintes, mobilizada como um importante 
argumento para a necessidade de revisão dos livros didáticos no México 
naquilo que eles se referem aos demais países do continente e, sobretudo, 
para a necessidade de estabelecimento do ensino de história da América na 
escola primária mexicana. 

Asssim, talvez já como resultado do impacto do teor da Convenção na 
Secretaria de Educação Pública, documentos assinados no mês de junho de 
1934 estabelecem a disciplina História de América como optativa para a área 
de Letras, para diversos cursos de aperfeiçoamento e promoção de professores 
da rede pública (SEP. Memoria. 1934. V. II, 1934, p. 343, 344, 349, 350).

Ao mesmo tempo, a equipe do Governo Cardenas, que havia assumido 
o governo em dezembro de 1933, intensificava seus esforços no sentido de 
fazer a revisão dos livros didáticos das escolas primárias, buscando adequá-
los às novas diretrizes, socialistas, estabelecidas para a educação pública. 
Neste sentido, o Instituto de Orientação Socialista, abrigado na SEP, informa, 
em agosto de 1935, que 

Con el objeto de resolver con tiempo el problema pedagógico y 
económico de los libros de texto, se estudió el proyecto de bases para 
un concurso, que fue presentado por el Departamento de Enseñanza 
Primaria, y además de haberse dado esta resolución el mes de junio 
del año en curso, se presentó a las nuevas autoridades educacionales 
un proyecto para la selección y publicación de los libros que fueran 
necesarios en el nuevo año escolar. (SEP. Memoria de la Secretaría de 
Educación. 1935, v. I. 1935.p. 431) 

Dada a complexidade e importância que se revestia a questão dos livros 
didáticos, que sintetizavam, ao mesmo tempo, problemas de ordem ideológica, 
pedagógica e econômica, foi criada, em 1935, a Comissão Editora Popular 
para coordenar os esforços do governo na matéria (SEP. Memoria de la 
Secretaría de Educación Pública. Sept. 1835-Ago 1936, p.193). A Comissão 
dá prosseguimente ao projeto do concurso para escolha de novos livros 
didáticos, inclusive, como veremos, de História da América. No entanto, o 
concurso, na área de leitura e história, não resulta em livros adequados aos 
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critérios estabelecidos pela Comissão, e esta resolve produzir ela mesma os 
livros para essas disciplinas. 

Habiéndose realizado el concurso de libros textos de lectura y de historia, 
para uso de alumnos de escuelas primarias urbanas, tuve que declararse 
desierto pues ninguna de las obras recibidas llenaba los requisitos de 
ideología y técnicas marcos en las convocatorias respectivas. En vista de 
lo anterior y de la urgencia que de libros de lectura tienen los alumnos 
de las escuelas mencionadas, la ‘COMISION EDITORA POPULAR’ por 
acuerdo del C. Secretario del Ramo, procedió a nombrar Sub-Comisiones 
redactoras de tres miembros cada una, encargadas de escribirlos. (SEP, 
1936, p.197) 

A Comissão Editora Popular estabelece as comissões de produção dos 
livros didáticos de leitura e história, mas, no entanto, não publica os nomes 
que as compõem. Elas começam, então, o trabalho, o que permite o chefe 
da CEP, Raimundo Mancisidor, informar, em agosto do ano seguinte, que

Los libros que servirán de Texto en las Escuelas Primarias Urbanas de: 
Historia de México, Historia de América e Historia Universal, por lo 
que hace al primero, la Comisión nombrada al efecto está trabajando 
en su redacción; en cuanto al 2º, ya está terminado en su casi totalidad, 
haciéndole falta solamente algunas pequeñas explicaciones como 
resultado de las observaciones que se hicieran, y cuanto al 3º libro, se 
ha insistido con los comisionados para que lo terminen en breve plazo. 
(SEP. Memoria., 1937, v. 1.p. 543)

Mas Raimundo Mancisidor não informa apenas o estado em que se 
encontra a produção de cada um dos livros, mas também o que deve ser 
observado em cada um deles. Especificamente no que diz respeito ao livro 
de História da América, ele informa que este, 

Por lo que hace al plan y contenido que debía informar el libro de texto 
de América para uso de los alumnos de quinto año de las Escuelas 
Primarias Urbanas, se estimó conveniente que se dividiera en diversas 
épocas, siendo la primera, la precolombina; la segunda, la colonial; la 
tercera, la revolución emancipadora; la cuarta, la integración de las 
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nacionalidades, y la quinta, la era del imperialismo. Es decir, todo 
proceso que haga conocer de una manera general a los alumnos, el 
panorama de la Historia de América desde que se tiene noticias de dicho 
Continente, hasta el actual régimen económico que priva en todos los 
países de América. (SEP. Memoria., 1937, v. 1, p.551)

E não apenas isso. Como se trata de um livro oficial, este estava sendo 
escrito sob a perspectiva da teoria da história abraçada pela Comissão Editora 
Popular, que considerava a importância de que esta disciplina contribua 
para que os alunos possam atuar no presente.

Esta tarea se ha desenvuelto también, haciendo objeto de crítica, precia 
la obra, entre los comisionados para desarrollarla, con el propósito 
de que ella llegue hasta los alumnos con el menor número de errores 
posible y dentro de la teoría de que la Historia es: el relato de la vida de 
la humanidad, que debe aprovecharse a fin de mejorar las condiciones 
de vida,  tanto por lo que hace al presente como al futuro, ya que de 
dicho estudio se extraerán los conocimientos necesarios para fijar nuevas 
bases de vida. Si como está demostrado, modificando la naturaleza 
exterior, modificamos la propia, debemos hacer un estudio profundo 
de la evolución de la humanidad hasta nuestra época, a fin de procurar 
las modificaciones correspondientes. (SEP. Memoria, 1937, v. 1, p.551)

Ainda no primeiro semestre deste ano, vem à luz o livro de história da 
América que estava sendo preparado sob os auspícios da Comissão Editora 
Popular, pois segundo informe da SEP, de agosto de 1938, “se ha terminado 
la redacción de la ‘Historia de América’, ‘Historia Universal’ y ‘Geografía de 
México’, para la enseñanza primaria, que han sido editadas por el diario ‘El 
Nacional’ como cooperación a la labor educativa del Gobierno Federal.” (SEP. 
Memoria de la Educación Pública. 1937-38, tomo I, 1938, p.357). Neste mesmo 
ano, o Informe da Comissão Mexicana de Cooperação Intelectual afirma que, 
como encaminhamento da Conferência Interamericana de Consolidação da 
Paz, de Buenos Aires, a Secretaría de Relaciones Exteriores encomendou à 
Comissão informações sobre “XII. Revisión de textos Escolares” em curso no 
país. (SEP. Memoria de la Educación Pública. 1937-38, tomo I, 1938, p. 503).
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O Brasil no livro de Historia de América, de Barret e Rangel

Com a publicação do livro Historia de América, enfim ficamos sabendo 
quem foram os escolhidos pela Comissão Editora Popular para a produção 
daquele que, sob os auspícios da SEP, veio a se constituir no primeiro livro 
de História da América a ser utilizado nas escolas mexicanas. Ao contrário 
do informe de 1936, que falava de uma Comissão de três pessoas, o livro 
veio a lume com apenas dois autores. Trata-se dos professores Luis Alvarez 
Barret2 e Antonio Rangel3. 

Como podemos notar, a Comissão Editora Popular escolheu para 
escrever o livro alguém que estava envolvido diretamente com a reforma 
em curso. A sua publicação pela gráfica do El Nacional, jornal oficial do 
Estado mexicano, como uma “cooperação ao trabalho educativo do Governo 
Federal, dentro da coleção Biblioteca del Maestro, resultou na edição com 
encadernação simples, de capa e miolo em papel jornal ou seja, em um livro 
de baixo custo, mas com uma tiragem que fosse capaz de fazê-lo chegar a 
todos os alunos das escolas primárias mexicanas. O livro tem as dimensões 
de 18,5 x 12,8 e mancha de impressão 13,5 x 10. 

Na página três dos livros, entre as várias informações, há um claro 
destaque para três, além, é claro, de que se trata de um livro de História 
de América: que o livro faz parte da Biblieotca del Maestro, que é de 
responsabilidade da Comisión Editora Popular e que foi publicado pelo El 
Nacional. São informações que remetem o livro imediatamente ao espaço 
instituicional que dava sustentação: a Secretaria de Educação Pública.

2.  Luis Alvarez Barret (1901-1981). Normalista, desempenhou cargos de gestão da educação 
pública desde os anos de 1921 até bem próximo de sua morte, em 1981. Foi muito ativo na 
organização dos professores ao longo dos anos das décadas de 1920 a 1950, tendo aderido 
muito fortemente à proposta socialista estabelecida para a educação pública no governo 
Cardenas. Por isso, já com larga experiência na gestão de escolas, no governo Cardenas 
nós o encontramos atuando como Subdiretor Geral da Educação Primários nos Estados e 
Territórios da República, justamente no momento que se fazia uma revisão dos programas 
escolares e se estabelecia a necessidade de rever os livros didáticos, adequando-os à proposta 
socialista em curso. Cf:  http://biblioweb.tic.unam.mx/diccionario/htm/biografias/bio_a/
alvarez_barret.htm
3.  Não conseguimos achar informações sobre este autor. 



110 

Figura I: Capa interna do livro Historia de América, de Barret e Rangel, 
1938.

Fonte: Barret e Rangel, 1938, p.3.

Na organização do conteúdo do livro, os autores seguiram fielmente 
as recomendações da Comissão Editora Popular, recomendações estas que, 
bem provavelmente, o próprio Luis Barret ajudou a estabelecer. Veja-se, a 
respeito, o quadro comparativo abaixo
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Quadro I –  Livro de História da Améica:  proposta da Comissão  Editora 
Popular (1937) e libro de Barret y Rangel (1938)

Contenido propuesto por la 
Comisión Editora Popular

Libro Historia de América 
Barret Y Rangel - Partes 

(Sumário)
pp.

Elementos pretextuais

1ª  – Época Precolombina 1ª  – Época Precolombina 08-81

2ª  – Época Colonial 2ª  – Época Colonial 82-153

3ª  – Revolución 
Emancipadora

3ª  – Revolución 
Emancipadora

154-204

4ª  – Integración de las 
Nacionalidades

4ª  – Integración de las 
nacionalidades

205-271

5ª  – Era del Imperialismo 5ª  – Era del Imperialismo 272-340
Fonte: SEP – Memoria, 1937; Barret e Rangel, 1938. 

A abordagem do livro é claramente devedora de uma leitura marxista da 
sociedade e da história e do engajamento dos autores e da própria Comissão 
Editora Popular em fazer avançar o projeto socialista que acreditavam estar 
em curso no México naquele momento, conforme estabeleciam os protocolos 
de escrita e leitura estabelecidos pela Comissão Editora Popular. 

Nesta perspectiva, ao mesmo tempo em que evitam considerar os 
“descobrimentos” como marco zero da história americana por meio de 
um longo texto sobre as culturas pré-colombianas, não poupa críticas ao 
imperialismo das potências capitalistas, sobretudo dos Estados Unidos,  em 
relação à América Latina.

É justamente ao abordar a história dos povos indígenas do continente, 
que o livro fará as primeiras referências à ocupação do território que veio 
a se constituir o Brasil. E o faz de forma a valorizar e colocar no primeiro 
plano algumas das características, como a guerreira, que seriam algumas 
das qualidades de tais povos. Assim, ao falar dos povos Tupis e Guaranis, 
afirma que “Unos y otros eran pueblos aguerridos, cazadores, y a no ser por 
la espléndida naturaleza de su territorio, hubieran representado un serio 
peligro de invasión para el imperio incaico.” (Barret y Rangel, 1938.p.60) 
Mas já aparece aqui uma característica dos textos de história da América 
que circularam nas escolas primárias mexicanas no período estudado: a 
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exaltação da “esplêndida natureza” que caracterizaria o Brasil e os efeitos 
desta natureza sobre as pessoas. Não fosse porque estavam adaptados ou 
satisfeitos com a esplêndida natureza que os cercavam os Tupis e os Guaranis 
poderiam ter representado uma ameaça ao império Inca!

Firgura II: Mapa da América no livro Historia de América

Fonte: Barret e Rangel, 1938, p.91.

A segunda referência que aparece ao território que veio a se constituir 
em parte do território brasileiro é feita por meio da publicação de um mapa 
– Carta de Américo Vespúcio – publicado na página 91 do livro. Aí também 
se ressaltam os elementos naturais, como os rios.

Ao longo dos capítulos sobre a descoberta e colonização da América, 
o livro se ocupava fundamentalmente da história da colonização inglesa na 
América do Norte e da colonização espanhola no resto do continente, não 
abordando a colonização portuguesa. A única referência que se faz ao Brasil 
é ao final do texto sobre as revoluções de emancipação da hispano-América 
e diz respeito à independência do Brasil. Segundo os autores,
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La independencia del Brasil tuvo un proceso menos complicado. En 
1808, el rey de Portugal, huyendo de la invasión napoleónica, estableció 
su corte en Rio de Janeiro.  Su estancia en el Brasil contuvo, en parte, el 
movimiento emancipador, aplazándolo algunos años. En 1817 estalló en 
Pernambuco una insurrección republicana que no prosperó; pero los 
criollos brasileños habían manifestado ya sus propósitos de liberación. 
La revolución de Oporto y Lisboa en 1820, repercutió en el Brasil en 
1821. El rey tuvo que volver a Portugal, dejando en el Brasil a su hijo 
Don Pedro, con el título de Pedro I fue coronado emperador del Brasil 
independiente, el 12 de octubre de 1822. En 1824, el nuevo emperador, 
presionado por las fuerzas revolucionarias adoptó una constitución 
liberal que abolió el régimen colonial de privilegios. (Barret e Rangel, 
1938, p.182)

Chama a atenção, nessa leitura da história da independência do Brasil, a 
ênfase nos movimentos de insurreição ou mesmo, revolucionários, que teriam 
marcado aquele momento da história do país. Num movimento que parece 
querer aproximar a independência do Brasil dos movimentos emancipadores 
das repúblicas hispânicas, até mesmo a outorga da constituição, em 1824 – 
uma constituição liberal, segundo o texto –, teria sido em função das pressões 
das “forças revolucionárias”. 

Do mesmo modo que se “esqueceram” da colonização portuguesa ao 
tratar do período colonial, ao abordarem a “integração das nacionalidades”, no 
século XIX, os autores apenas citam o Brasil para se referirem à proclamação 
da República, afirmando que “En 15 de noviembre de 1899 fue derrocado el 
régimen monárquico en el Brasil. La República, como régimen nuevo, entró 
en la era de las convulsiones políticas.” (BARRET e RANGEL,1938, p. 291).

A tópica das efemérides a partir da qual o Brasil foi enquadrado 
no livro é, no entanto, abandonada quando se trata de abordar o século 
XX. Aqui, se chama atenção para a semelhança que o país tem, no que se 
refere à propriedade da terra, com os demais países da região – os grandes 
latifúndios – frisando, porém, que a diferença do latifúndio no Brasil é que 
este é propriedade de cidadãos brasileiros e não de estrangeiros, como no 
Paraguay, mas do mesmo modo que nos países vizinhos, há servidão, trabalho 
mal pago, fome e “miseria en las contingencias favorable de la producción”. 
(BARRET e RANGEL, 1938, p.293).
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No mesmo tópico em que tratam dos latifúndios na América, os autores 
trazem aquela que é, em texto contínuo, a maior referência feita ao Brasil no 
livro. Trata-se de uma longa descrição das ações de Luís Carlos Prestes na 
década de 1920. O texto, no livro, é precedido por uma figura que representaria 
o “El caballero de la esperanza”.

Figura III: Imagem de Luís Carlos Prestes no livro Historia de América 

Fonte: Barret e Rangel, 1938, p. 310.

Segundo os autores,

En 5 de julio de 1922, el barrio militar de Río de Janeiro se levantó en 
armas. No era una simple cuartelada, porque desde el principio obtuvo 
arraigo y simpatía entre los obreros de la capital. El movimiento fue 
sofocado por el Gobierno; pero la agitación creció, desbordándose al 
campo, donde los trabajadores llevaban una vida miserable. Dos años 
después, un nuevo motín militar estalló en San Pablo. Las masas obreras 
y campesinas apoyaron el movimiento, ferrocarrileros, trabajadores del 
Río de Janeiro, y peones de las plantaciones de café, se sublevaron por 
todas las partes contra el régimen latifundista, y aunque la guarnición 
de San Pablo se rindió al Gobierno, la inserción popular se propagó 
rápidamente por todo el país. En octubre del mismo año, se reprodujo la 
insurrección militar entre las guarniciones del Sur. A partir de entonces, 
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la revolución agraria contó con un estratega, Luis Carlos Prestes, joven 
militar que se puso a la cabeza del movimiento. Prestes fue el Emiliano 
Zapata del Brasil; los campesinos le seguían y le ayudaban; le daban 
apelativos cariñosos: ‘El Caballero de la esperanza”; en cambio, los 
latifundistas le aborrecían y le designaban con epítetos odiosos: ‘El 
enemigo de Dios, de la familia y de la civilización’. La represión oficial 
tomó el carácter de una guerra de exterminio. ‘No se harán prisioneros’, 
era el orden brutal de Gobierno. A las tropas regulares que perseguían 
a Prestes, se unieran los CAPANGAS, guardas blancas al servicio de 
los latifundistas, asesinos a sueldo que cortaban la cabeza a todos los 
prisioneros. A pesar de todo, la rebelión subsistía. Ante la sorpresa del 
Gobierno, Prestes siempre conocía los movimientos del ejército y caía 
sobre las tropas en el momento oportuno, o las eludía cuanto creían 
tenerle en su poder. Un formidable espionaje lo ponía al tanto de todo. 
Era la inmensa masa campesina que lo quería y protegía, como a Zapata. 
Tres años duró esta lucha que, al fin, terminó con el aplastamiento de 
la rebelión. Prestes y sus hombres cruzaran la frontera de Bolivia en 
1927; pero la revolución agraria ha continuado en los campos del Brasil, 
limitando los abusos del latifundismo criollo.  (BARRET e RANGEL, 
1938, p.310-1)

Aqui, mais uma vez, o que se observa é o esforço por representar os 
movimentos sociais brasileiros daqueles conturbados anos de 1920 como 
muito similares àquele que ocorria no México no mesmo momento, o que faz 
com que haja uma leitura muito positiva do movimento liderado por Prestes, 
tratando como movimento antilatifundiário por excelência. Do mesmo modo, 
a identificação de Prestes com a maior liderança revolucionária Mexicana, E. 
Zapata parece indicar essa aproximação e solidariedade que havia, ou deveria 
haver, entre os revolucionários de todo a América justamente no momento em 
que estava em curso uma “atualização” do espírito revolucionário mexicano, 
por meio do governo Cárdenas, da qual os próprios autores do livro eram 
partícipes.

No entanto, com a ascenção de um novo grupo ao poder, comandado 
pelo General Manuel Ávila Gamacho, as políticas educacionais passam a 
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combater algumas das principais realizações do governo anterior, acusado 
de promover a luta de classes, e assumir o discurso da integração nacional. 
Neste contexto, o livro de Barret e Rangel é abandonado e, nos anos seguintes, 
vários livros de história da América são publicados e utilizados nas escolas. 
Tais livros, no entanto, em seu conjunto, não mudam muito a abordagem 
sobre o Brasil. Haverá que se esperar até a nova política de livros didáticos 
estabelecida no final dos anos de 1950 para que haja uma ampliação da 
presença da colonização portuguesa e do Brasil no livro oficial de História 
da América publicado pela SEP.

As representações de Brasil em Mi libro de Quinto Año – 
Historia y Civismo, de Amelia Monroy Gutiérrez

Em primeiro de dezembro de 1958, assume o poder o presidente Adolfo 
López Mateos e convida para ser Secretário da Educação Pública novamente 
Jaime Torres Bodet. Logo após assumir, estabelece a necessidade de revisão 
de todos os programas de ensino. No processo de revisão, há a definição 
de que os conteúdos não serão mais apresentados por disciplina nem por 
áreas do conhecimento, mas como relativos às grandes dimensões da vida 
dos alunos. Assim, o conteúdo de história está relacionado à “Comprensión 
y Mejoramiento de la Vida Social” e ao item “El medio económico, social y 
cultural en el presente y sus relaciones con el pasado”.

Ainda antes da aprovação dos programas, no “Proyecto de Programas de 
Educación Primaria” apresentado pela SEP à Assembleia Nacional Plenária, 
ocorrida no período de 21 a 31 de julho de 1960, no volume VI, relativo ao 
5º ano, a Comissão responsável introduz o tema da história da América da 
seguinte forma:

¿Cómo es nuestra América? ¿Qué tipo de problemas comunes confrontan 
nuestros pueblos?
¿Cuáles son los lazos de unión de los pueblos americanos en: su pasado 
histórico, cultural, económico? ¿Cuáles las características de idioma, 
religión, formas de vida, folclore?
¿Cuál es la responsabilidad de México, frente a los problemas de América 
y del mundo? (SEP, Memorias…1959, sp).
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Publicados em 1961, os programas reafirmam a pertinência de se 
continuar ensinando a história da América no 5º grau (5º ano) da escola 
primária mexicana.

No entanto, a maior mudança introduzida por Torres Bodet e sua 
equipe na educação mexicana nessa sua segunda passagem pela SEP não 
foi a revisão dos programas. A alteração mais profunda e duradoura foi o 
estabelecimento de uma nova política relativa aos livros didáticos. A política 
de livros didáticos gratuitos foi a principal e mais polêmica iniciativa da 
segunda passagem de Torres Bodet pela SEP4. A política estabelecida tinha 
como objetivo resolver problemas seculares da escola mexicana relativos 
ao custo e à qualidade dos livros didáticos. De quebra, seria a possibilidade 
de reforçar uma educação de “unidade nacional” já que seria a mesma em 
todo o território. A decisão do governo Adolfo López Mateos de que a SEP 
seria a responsável por publicar os livros didáticos e, no mesmo movimento, 
de que os livros publicados pela SEP seriam de uso obrigatório nas escolas 
públicas e particulares da República. A escolha dos livros a serem publicados 
seria feita por uma Comissão de Especialistas a partir de concurso público 
ou, quando esse não tivesse um resultado satisfatório, por meio de convite 
a professores que tivessem experiência na confecção de tais materiais. 

A proposta, conquanto o seu grande impacto educativo e social a 
favor da efetiva garantia da educação pública e gratuita preconizada pela 
Constituição mobilizou um conjunto muito expressivo de adversários. Dos 
autores de livros didáticos aos editores, passando pelas escolas católicas e 
pelas organizações de pais de família, até os partidos políticos de oposição, 
sobretudo o Partido Acción Nacional (PAN), todos levantaram óbices à 
política. Os argumentos variavam a depender da posição ocupada no cenário 
político-educacional, mas de uma forma geral, se referiam aos prejuízos 
causados pela política de livros gratuitos aos autores e editores, pela crítica 
ao “monopólio” de conteúdo da educação nas mãos do estado e a favor da 
“liberdade” de ensino, dentre outros.

4.  O período de implantação da Política Nacional de Libros de Texto Gratuitos é, também, 
muito controvertido história da educação mexicana e sobre ela há uma produção muito 
vasta. Ver a respeito, dentre outros, o trabalho muito bom de Greaves (2008), a partir do 
qual elaboramos a síntese que se segue. Para uma visão mais ampla da questão, incluindo 
a discussão histórica, mas não apenas, ver Villanueva (2011).
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A favor da política se posicionavam também vários setores, dentre 
eles os próprios professores, organizações de escritores e intelectuais que 
argumentavam sobre a importância de tal política para efetivar uma educação 
de qualidade, pública, gratuita de fato e igual para todos. 

Em resposta a todo esse movimento, que se estendeu de 1959 a 
1961, sobretudo, o governo reafirmou sua posição sobre a gratuidade, a 
obrigatoriedade e sobre a forma de produção dos livros didáticos. Matizou, 
no entanto, a política, ao estabelecer que os livros fossem obrigatórios, porém 
não eram exclusivos.  

Quadro II: Conteúdo de história de América no Programa de 1961.

1961
SEP – 
Programas 
de Educación 
Primaria 
Aprobados 
por el Consejo 
Nacional 
Técnico de  la 
Educación

Programa del 5º Grado.
Comprensión y Mejoramiento 
de la Vida Social – El medio 
económico, social y cultural 
en el presente y sus relaciones 
con el pasado (p.142-146)

Referência ao Brasil

La América Prehispánica

El descubrimiento de América

La conquista y colonización 
de América

5. Los portugueses en el 
Brasil

La América durante la 
dominación europea

Breves referencias 
acerca de las colonias 
portuguesas, inglesas e 
francesas

La emancipación política de 
América

Sucintas informaciones 
sobre la independencia de 
las colonias sudamericanas 
y personajes más 
importantes

Los países independientes de 
América
América en el siglo XX 

Fonte: SEP, 1961.
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Os livros foram sendo produzidos e entregues paulatinamente às escolas 
a partir de 1960.  Os primeiros livros aprovados pela Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuitos para o 5º ano foram publicados em 1964. O livro 
que traz o conteúdo de história da América é identificado como “Mi libro de 
quinto año – Historia y Civismo”, com 221 páginas, de autoria da professora 
Amelia Monroy Gutiérrez5, única mulher entre os autores de livro de história 
de América analisados, e ilustrações de diversos artistas contratados pela 
Comissão. O exemplar que analisamos tem data de 1964. No entanto, foi 
impresso em 1965, integrando uma “segunda parte” que teve uma tiragem 
de 460 mil. A Edição é padronizada pela CNLTG e acompanha o layout 
de todos os demais livros, inclusive no que se refere à capa. As dimensões 
do livro são 25,5 x 17,5 centímetros, com mancha de impressão de 20,6 x 
14,1 centímetros. A capa é em papel cartão e sua arte é de responsabilidade 
de Jorge Gonzáles Camarena. A 1ª capa traz uma imagem de uma jovem, 
portando a bandeira, e a cabeça de uma águia que segura, no bico, uma 
serpente. Na quarta capa, uma mão segura um livro aberto e está rodeada 
por produtos agrícolas e artefatos industriais. Este é o único livro que traz 
uma mensagem explícita sobre a imagem da capa “Es la reproducción de 
un cuadro que representa a la nación mexicana avanzando al impulso de 
su historia y con el triple empuje – cultural, agrícola, industrial – que le da 
el pueblo” (SEP, 1965, s.p.).

5.  Não encontramos informações organizadas sobre essa autora, apenas que ela participou, 
com apresentação de trabalho, no VII Congresso Nacional de História, em 1945. https://
morenofraginals.com/diario-colegio-de-mexico/
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Figura XIV – Capa do livro Mi libro de Quinto Año – Historia y Civismo, 
de Gutiérrez, 1964.

Fonte: Gutiérrez, 1964

No que se refere à ocupação do território no período precolombiano, 
primeiro capítulo, há uma referência ao sitio arqueológico de Lagoa Santa 
(MG), como um lugar que fornece indícios da antiguidade da presença 
humana no continente. No capítulo quarto é dado informação sobre as 
possessões dos diversos países europeus na América, apresentando um 
mapa que inclui a “posesión portuguesa”. Nos capítulos seguintes, até o 
nono, sempre haverá referências específicas ao Brasil, seja como colônia 
portuguesa, seja como país independente. 

No capítulo 5º “Conquista y colonización de América”, há um item sobre 
“otros pueblos que participan en la colonización de América”, em que “Los 
portugueses” serão abordados. Aqui, a ênfase é dada ao descobridor, ao fato 
de que o Brasil começou a ser colonizado mais tardiamente em relação a 
outros “países” da América, aos Governos Gerais, à fundação de cidades e 
aos bandeirantes. (GUTIÉRREZ, 1964,p.63-4).

Ao tratar das possessões portuguesas, no 6º capítulo, o livro dá ênfase 
às invasões holandesas e francesas e há um mapa, mostrado abaixo, e um 
texto que afirma que “hacia fines del siglo XVIII, el virreinato del Brasil 
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abarcaba, aproximadamente, el mismo territorio que hoy tiene la república 
sudamericana de ese nombre”. (GUTIÉRREZ, 1964, p.79). 

A vida no Brasil colonial é sintetizada por meio de imagens e texto. 
Ao tratar da composição da população, afirma que esta era formada por 
três raças: os brancos, os índios e os negros. Os índios, por seu pequeno 
número e cultura rudimentar, tiveram pouca importância na vida colonial 
brasileira. Porém, “diferencia del acontecido con los indios, el número de 
los negros, a quienes los colonos portugueses traían de África, llegó a ser 
tan grande, que a fines del siglo XVIII formaban casi mitad de la población 
total del país.” (GUTIÉRREZ, 1964, p.64-5)

Segundo a autora, os brancos, portugueses e seus descendente próximos, 
exerciam o mando político e eram donos da riqueza. O trabalho era realizado 
pelos negros escravos e os índios, sua captura constituía um negócio para 
escravizá-los.

Figura V: Página interna de Mi libro de Quinto Año – Historia y Civismo, 
de Gutiérrez, 1964.

Fonte: Gutiérrez, 1964, p. 106

No que se refere à economia, o texto aborda as atividades agrícolas no 
país, a criação de gado e a mineração, enfatizando a presença e importância 
do trabalho escravo no período colonial.
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No campo cultural, chama a atenção para a ausência da imprensa e de 
periódicos no Brasil e ressalta a importância de José de Anchieta e Antônio 
Vieira, “el escritor y orador – uno de los más grandes que ha tenido la lengua 
portuguesa” (p.108), inclusive com imagens dos dois.  Refere-se também a 
outros nomes, como Rita Joana de Souza, Nunes Marques Pereira, Sebastião 
da Rocha, Vicente do Salvador, Gregório de Matos, José de Santa Rita Durão, 
Claudio Manoel da Costa e José Basílio da Gama (p.108). Afirma, ainda, 
se um viajante passasse pelas cidades de Recife, Bahia, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Ouro Preto, São João del Rei e Mariana, que, conforme pode-se ver, 
estão incorretamente indicadas no mapa abaixo.

Figura VI: Mapa do Brasil em Mi libro de Quinto Año – Historia y 
Civismo, de Gutiérrez, 1964.

Fonte: Gutiérrez, 1964, p. 79
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A independência do Brasil é objeto, no 9º capítulo, de 7 linhas de texto 
em que se relaciona esta às invasões napoleônicas e se ressalta a presença 
de Pedro I, inclusive com uma imagem do Imperador.

Figura VII: Página interna de Mi libro de Quinto Año – Historia y 
Civismo, de Gutiérrez, 1964.

Fonte: Gutiérrez, 1964, p. 151.

A parte do livro que trata do Brasil relativa à “vida Independiente en la 
América del Sur”, no 9º capítulo, inicia afirmando que o Brasil sob os governos 
imperiais desfrutou de grande tranquilidade e progresso de todas a ordens. 
“Nacieron entonces y se desarrollaron las primeras industrias importantes, 
se construyeron varios de los principales ferrocarriles, progresó la enseñanza 
pública, se difundió y elevo la cultura, se abolió la esclavitud”. (p.188). Uma 
síntese da situação brasileira, em que o progresso convive com a escravidão, 
parece representada na imagem abaixo, que acompanha o texto. Nela, um 
negro, escassamente vestido, provavelmente representando aí um escravo, 
com uma carga na mão, olha para trás e mira uma locomotiva. Entre ele e a 
locomotiva, um homem branco, vestido e outro negro também sem camisa. 
Há outras pessoas que parecem saudar o trem. Pela fumaça, a locomotiva 
parece em movimento. No entanto, pode ser que a intenção seja, também, 
mostrar que o trem recolhe a produção agrícola da fazenda.
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Figura VIII: Página interna de Mi libro de Quinto Año – Historia y 
Civismo, de Gutiérrez, 1964.

Fonte: Gutiérrez, 1964, p. 188.

Refere-se à guerra do Paraguai, ao crescimento do sentimento 
republicano, da instalação da república e afirma que 

Los gobiernos que se sucedieran desde 1889 hasta 1930 realizaron 
también excelente labor política y administrativa: hicieron importantes 
reformas, como la separación de la iglesia y el Estado y la institución 
del matrimonio civil; organizaron las finanzas públicas y la educación, 
llevaron adelante el desarrollo de la industria y el comercio y resolvieron 
importantes cuestiones de límites. (GUTIÉRREZ, 1964, p.189).

Trata, em seguida, da ascensão de Vargas ao poder e as leis sociais, 
a colonização do centro do país, o início da exploração do petróleo e a 
instalação da indústria pesada. Foi, porém, retirado do poder em 1945 por 
um golpe militar. Fala dos presidentes seguintes até o Golpe Militar que 
retirou Goulart do poder. Informa que o Brasil participou das 1ª e 2ª guerras 
ao lado da democracia e que participa da ONU e da OEA (p.189), organismos 
que sustentam o discurso da paz e o interamericanismo pelo menos até os 
anos de 1960.

Finalmente, no que se refere ao “Desarrollo Cultural de los Países de 
América”, quando trata dos países hispanoamericanos, informam que os 
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brasileiros José Pereira Graça Aranha e Joaquim Maria Machado de Assis 
são importantes escritores da escola realista de literatura. (p.199).6

Considerações finais

O que pudemos ver, ao longo do trabalho, é que, no que se refere 
especificamente à América Portuguesa e ao Brasil,  nos livros analisados 
não há muita diferença entre os conteúdos e as abordagens ensinados no 
Brasil e no México. Os marcos cronológicos são quase sempre os mesmos 
– com ênfase no descobrimento, na independência e na Proclamação da 
República – assim como os heróis que daí ressaltam. 

De certa forma, este enquadramento pode ser debitado, dentre outros, 
ao movimento panamericanista que, já nos anos de 1930, abordou o tema 
do ensino de história no âmbito da 7ª Conferência Panameriana de 1933, 
que resultou na Convenção sobre o ensino de história que

Enfatizaba la necesidad de impartir la Historia de América para erradicar 
de los libros de texto de historia el nacionalismo exacerbado...[se] 
acordó revisar periódicamente los textos…[y] se buscaba destacar 
todo aquello que pudiera contribuir a la cooperación de los países 
americanos (PITA, 2014, p.6).

No México, também no que diz respeito aos sujeitos da história, 
em consonância com os livros didáticos brasileiros, além do completo 
esquecimento da presença feminina na história, há um brutal silenciamento 
e esquecimento da contribuição cultural das populações negras e indígenas 
à história da América Portuguesa e do Brasil.

6.  A referência a esses dois autores parece-nos guardar estreita relação com o fato de que 
ambos tiveram livros publicados no México pela editora Fondo de Cultura Econômica no 
início dos anos de 1950. Ver, a esse respeito, Faria Filho, 2021.
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“Tudo pela grandeza do Brasil”: os Clubes 
Agrícolas Escolares de Santa Catarina (1934-
1951)1

Elaine Aparecida Teixeira Pereira – UFSC
Maria das Dores Daros – UFSC
Luciano Mendes de Faria Filho – UFMG

Os Clubes Agrícolas Escolares foram associações presentes nas escolas 
primárias catarinenses a partir de 1934 e das quais as crianças, em princípio, 
participavam por adesão. Cada Clube contava com uma diretoria eleita entre 
seus sócios e tinha um/a professor/a como responsável. Um dos objetivos 
dessas associações era a valorização do trabalho ligado à terra, especialmente 
o agrícola. Outro, que as crianças reconhecessem o modo de vida rural 
como eminentemente brasileiro (segundo a ideia de vocação agrícola do 
país) e que amassem a terra onde nasceram. Com isso, intuía-se, não seriam 
capturadas pelas seduções da vida urbana.

1.  Uma versão inicial deste texto foi apresentada no X Congresso Brasileiro de História da 
Educação (CBHE), realizado em Belém/PA, em setembro de 2019. Ele resulta da pesquisa 
em andamento desenvolvida no curso de Doutorado em Educação do PPGE/UFSC, com 
bolsa de estudos do Programa UNIEDU Pós-Graduação (do Estado de Santa Catarina), 
vinculada ao Grupo de Pesquisa “Ensino e Formação de Educadores em Santa Catarina” 
(UFSC; CNPq) e ao Programa de Pesquisa “A educação nos projetos de Brasil: espaço 
público, modernização e pensamento histórico e social brasileiro nos séculos XIX e XX”. 
A versão do texto que os leitores têm em mãos, discutida no Seminário que originou este 
livro, contou com a avaliação e o olhar atento de Cleide Maria Maciel de Melo, a quem 
agradecemos pelos relevantes apontamentos.
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Os Clubes Agrícolas estavam relacionados, ainda, à construção de uma 
escola ativa e adequada aos ditos novos tempos, na qual tanto o aspecto 
individual quanto o social deveriam ser considerados – ou, dizendo de 
outro modo, na qual se fazia necessário educar cada indivíduo, sem perder 
de vista os fins sociais da educação. Formar integralmente as crianças nos 
pilares de uma educação intelectual, moral, estética e do corpo relacionava-
se ao reconhecimento do seu protagonismo na aprendizagem, numa escola 
em que os sujeitos de pouca idade trabalhassem com alegria e exercitassem 
sua liberdade regulada. 

Também se pode dizer que os Clubes faziam parte de um conjunto 
de iniciativas que buscavam tornar modernos os habitantes do meio rural. 
Isso passava pelo acesso à educação escolar, por mudanças de hábitos 
ligados à higiene e saúde, pelo contato com outras formas de sociabilidade 
e realização do trabalho no campo (como a incorporação da agricultura 
científica). Intervenções nos meios rurais e em seus habitantes compunham 
essas propostas de modernização como processo, pois também eles, e não 
apenas as cidades e os citadinos, deveriam integrar uma espécie de marcha 
ordenada rumo ao progresso (PEREIRA, 2014).

Alvo de atenção na República brasileira, a rusticidade trazia consigo 
uma espécie de permanência do passado, daquele que deveria ser superado 
a fim de que se materializasse o projeto de construção de um ‘novo’ Brasil 
e um ‘novo’ homem brasileiro. Aí estava sendo evocado, conforme salienta 
Freitas (2005), o cientificismo das instituições republicanas, principalmente 
aquelas ligadas à saúde e à escolarização, então vistas como “agentes da 
civilização”. Era preciso lançar um “olhar clínico sobre o país”, a fim de 
regenerá-lo e convertê-lo de “arcaico e doente” em “moderno e saudável” 
(FREITAS, 2005, p. 80).

O autor situa as interpretações sobre o rústico e a rusticidade como parte 
de um “repertório de opiniões” que, enquanto desqualifica a experiência das 
pessoas e dos lugares vistos como não modernos, também legitima prescrições 
e intervenções sobre tais realidades. Num diálogo entre antropologia, 
educação e história, Freitas (2005) aproxima pensamento social e educação 
ao abordar o convívio desta com o “tema do arcaísmo”. Sua proposição é 
que o pensamento educacional brasileiro possa ser abordado de modo a 
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“recuperar as caricaturas que produziu sobre a cultura popular, sobre a 
rusticidade do homem simples e sobre as insuficiências da experiência 
acumulada para fora das instituições capazes de reformatar o ser humano, 
como a escola” (FREITAS, 2005, p. 22).

Como já foi citado, os Clubes Agrícolas Escolares se inscrevem em 
iniciativas que buscavam tornar modernos o meio rural e os seus habitantes. 
Ao mesmo tempo em que se constituem num objeto diretamente relacionado à 
educação escolar e às práticas educativas, mantêm, por outro lado, articulação 
com o pensamento educacional e o pensamento social2. Essa dupla vinculação 
dos Clubes Agrícolas tem por base o entendimento de que a vida social/rural 
influencia a escola (e consequentemente os Clubes), ao mesmo tempo em 
que tais associações, assim como a escola, ressoam na (e contribuem para 
a) construção da vida social/rural.

Para o estudo dos Clubes Agrícolas Escolares, mostrou-se pertinente 
a noção analítica de repertório, tendo por referência Angela Alonso (2012; 
2014) e Charles Tilly (20093; 2010). Tal noção contribui para se compreender a 
pluralidade das formas de incorporação dos projetos educacionais e a autoria 
dos agentes sociais ao se apropriarem daquilo que é prescrito. A partir do 
“repertório”, é possível pensar nos jogos de ação e reação, interpretações, 
escolhas frente ao que é posto. Isso porque a criatividade e o improviso, 
em vez da repetição e reprodução, precisam ser levados em consideração 
quando se toma o conceito de repertório, conforme indica Alonso (2012). 

Este trabalho é devedor, portanto, de estudos e discussões que vêm 
sendo realizados tanto no âmbito do Programa de Pesquisa “A educação nos 
projetos de Brasil: espaço público, modernização e pensamento histórico e 

2.  Segundo Schwarcz e Botelho (2011a; 2011b), a noção de pensamento social brasileiro vem 
sendo vista de forma alargada e as pesquisas aí localizadas apresentam uma pluralidade de 
temáticas, abordagens, disciplinas (história, educação, sociologia, linguagem). Ainda de 
acordo com os autores, as pesquisas sobre pensamento social podem ser alocadas em dois 
grandes grupos: as voltadas para o “estudo da formação da sociedade brasileira nas várias 
dimensões desse processo, que se irradiam pelas questões da modernização, modernidade e 
mudança social, construção e transformação do Estado-nação, cultura política e cidadania”; 
aquelas que se dedicam a mirar “diferentes modalidades de produtores e de produção 
intelectual e artística em sentido amplo (literatura, artes plásticas, fotografia, cinema, 
televisão e teatro) e da própria cultura como sistema de valores e formas de linguagem” 
(SCHWARCZ; BOTELHO, 2011a, p. 12).
3.  Em coautoria: MC ADAM; TARROW; TILLY, 2009.
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social brasileiro nos séculos XIX e XX” quanto de sua versão anterior, então 
intitulada “Moderno, Modernidade, Modernização: a educação nos projetos 
de Brasil (séc. XIX e XX)”. Isso ocorre devido a vários aspectos, mas aqui 
será ressaltado um: a aproximação com a noção de repertório e seu uso. 
Neste conjunto de pesquisas, devem ser lembradas as teses de doutorado de 
Handam (2007); Xavier (2007); Melo (2010); Hoeller (2014); Lobo (2018); 
Santos, G. (2020); a dissertação de mestrado de Santos, L. (2018); a tese de 
professor titular de Faria Filho (2017), publicada em livro; os artigos e/ou 
capítulos de livro de autoria de Meneses, Santos, Mesquita (2015); Siqueira, 
Barreto (2017); Barreto (2020).

Dentre os repertórios identificados na proposta dos Clubes Agrícolas 
Escolares estudados – e retomando o que foi dito sobre eles no início deste 
texto –, dois movimentos educacionais merecem destaque: o Ruralismo 
Pedagógico4 e a Escola Nova5. O uso da noção de repertório no estudo dos 
Clubes colaborou para que fossem vistos além da aparente contradição que 

4.  O trabalho de Mendonça (1997), que trata do ruralismo brasileiro como movimento político 
e intelectual entre 1888 e 1931, é retomado por Fonseca e Alves (2015, p. 182) quando falam 
sobre “correntes do pensamento político brasileiro favoráveis ao meio rural” difundidas 
a partir do final do século XIX que encontraram “na educação um terreno fértil para o 
desenvolvimento e disseminação de seus ideais” durante as primeiras décadas do século 
XX, o que resultou no “movimento educacional” que ficaria conhecido como “ruralismo 
pedagógico”. Os autores assinalam que, apesar dos pontos de convergência, a denominação 
“ruralismo pedagógico” aglutina diversas abordagens e projetos de Brasil. Fiori (2002, p. 
233) salienta que no ruralismo brasileiro era defendida a ideia de que o país tinha “vocação 
eminentemente agrícola”, numa representação que uniria “os destinos da nação e da 
agricultura, conferindo um ar sagrado à última”. Essa ideia de vocação agrícola, segundo 
Fonseca (2016, p. 156), estava amparada no pensamento de Alberto Torres, que, por meio de 
“reflexões acerca do nacionalismo, do agrarismo, da imigração, da reorganização do trabalho 
e do Estado, [...] foi desenhando uma concepção para o Brasil”. As pesquisas desenvolvidas 
por Fonseca (2014) e Moraes (2019), em vez de ruralismo pedagógico, usam a terminologia 
“ruralização do ensino” para tratar do projeto embasado em ideias de Alberto Torres e do 
qual Sud Mennucci foi um importante representante.
5.  Valdemarin (2010, p. 208) indica que a concepção de Escola Nova introduzida no Brasil 
foi “composta por diferentes possibilidades e sentidos”, advindos tanto do contexto europeu 
quanto do norte-americano. A incorporação dessas ideias educacionais no país, após 1920, 
está relacionada a alguns eventos, como o Inquérito sobre educação realizado por Fernando 
de Azevedo, em 1926; o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932; a publicação 
da revista Escola Nova, em 1930 e 1931; entre outros (VALDEMARIN, 2010, p. 25). Em 
Santa Catarina, a Escola Nova foi contemplada na reforma educacional conhecida como 
Reforma Trindade (BOMBASSARO, 2009; DANIEL, 2009; BOMBASSARO; SILVA, 2011), 
implementada por Luiz Sanches Bezerra da Trindade (diretor de Instrução Pública do 
Estado) e sua equipe a partir do Decreto n. 713, de 05 de janeiro de 1935. 
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se colocava, pois, na realidade catarinense, mantiveram vinculação com o 
Ruralismo Pedagógico, ao passo que também integravam o conjunto de 
Associações Auxiliares da Escola6, tomadas como fundamentais na difusão 
e implementação dos ideais do movimento da Escola Nova. A contradição 
parecia se dar porque cada um desses movimentos havia defendido projetos 
diversos de educação e de Brasil. Por mais que desde o início da pesquisa 
os dois grupos não estivessem sendo vistos como antagônicos, faltava uma 
maior percepção sobre os pontos de intersecção entre eles, assim como sobre 
a possibilidade de uso combinado de ambos os repertórios por parte dos 
Clubes Agrícolas. Compreender essa possibilidade ao buscar as performances 
dos agentes envolvidos foi bastante importante para as análises.

De acordo com Alonso, as improvisações dos agentes sociais são feitas 
a partir de scripts (ou roteiros compartilhados), numa relação entre forma e 
circunstância. A maneira como se refere ao improviso interessa à discussão: 
“capacidade dos atores de selecionar e modificar as performances de um 
repertório, para ajeitá-las a programas, circunstância e tradição locais, isto 
é, o contexto de sentido daquele grupo, naquela sociedade” (ALONSO, 
2012, p. 32). De modo similar à interpretação musical feita por jazzistas, nas 
partituras sociais, as interpretações ocorrem de forma inventiva e autoral 
via performances dos agentes, por suas ações e interações, ou seja, pelas 
interpretações e os usos que fazem dos scripts (ALONSO, 2012; 2014).

Assim, a proposta para os Clubes Agrícolas Escolares de Santa Catarina 
está sendo entendida no interior dos movimentos educacionais citados. A 
partir do que era prescrito, os agentes sociais faziam seus usos, interpretando 
o roteiro que deveria ser colocado em prática numa associação escolar para 

6.  Petry (2013, p. 101) conceitua as Associações Auxiliares da Escola como organizações 
estudantis formadas por alunos de diferentes séries e coordenadas por um professor 
responsável, funcionando “como uma espécie de organismo auxiliar da atividade de ensino 
ou de socialização, moralização e civilização dos estudantes, bem como de aproximação da 
escola com a família”. Nos primeiros anos de existência dos Clubes Agrícolas Escolares em 
Santa Catarina, foram localizadas outras associações além deles, como Caixa Escolar, Jornal 
Escolar, Biblioteca Escolar, nominadas de “instituições escolares”, “associações escolares” ou 
“associações infantis”, conforme é possível constatar nos números da Revista de Educação 
e em relatório do Departamento de Educação (SANTA CATARINA, 1937). Já na década 
de 1940, são identificadas também outras associações nas escolas catarinenses, como Liga 
Pró-Língua Nacional, Pelotão de Saúde, Liga da Bondade, entre outras, conforme indicam 
os Relatórios de Escola e Grupo Escolar, uma das fontes analisadas.
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que ela pudesse ser denominada Clube Agrícola. Os Clubes catarinenses são, 
então, uma espécie de variação dessa proposta mais ampla, que funcionou 
também em outros lugares do país. Por sua vez, cada associação catarinense 
fazia sua seleção em relação ao prescrito localmente, o que é evidenciado 
pelos usos feitos por algumas delas (as que se tem acesso via empiria).7

Em conformidade com o exposto, este texto aborda os Clubes Agrícolas 
Escolares de Santa Catarina, tratando inicialmente de aspectos relacionados 
às primeiras dessas associações, fundadas a partir de 1934, num contexto de 
reforma pela qual localmente passava a educação, bem como de vigência 
do projeto da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres (SAAT)8. Após isso, 
indicando a hipótese de um segundo momentos dos Clubes nos anos 1940, 
que nacionalmente passaram a estar diretamente vinculados ao Ministério 
da Agricultura, a discussão é feita especialmente com base em relatórios 
por eles produzidos.

Os primeiros Clubes Agrícolas de Santa Catarina

Foi no âmbito da Reforma Trindade e sob o raio de ação da SAAT 
que ocorreu a fundação dos primeiros Clubes Agrícolas Escolares de Santa 
Catarina. A Revista de Educação, publicada nos anos de 1936 e 1937 como 
periódico oficial do Departamento de Educação, constitui-se numa das 
estratégias desse projeto de reforma. A realização da Semana Ruralista e 

7.  Para o estudo dos Clubes Agrícolas Escolares, tem sido importante “reconhecer que 
uma realidade social não é a mesma dependendo do nível de análise” ou “da escala de 
observação” escolhida na investigação (REVEL, 1998a, p. 12); assim como ter em vista 
que “a escolha de uma escala particular de observação produz efeitos de conhecimento e 
pode ser posta a serviço de estratégias de conhecimentos”, já que não se trata exatamente 
de diminuir ou aumentar o tamanho do objeto, mas de “modificar sua forma e sua trama” 
(REVEL, 1998b, p. 20).
8.  A SAAT, com sede no Rio de Janeiro, foi fundada em 1932 e “representou uma expansão 
dos ideais ruralistas” no país (FONSECA, 2016, p. 159). Suas ações se estenderam com a 
criação de núcleos regionais e estaduais. Até a dissolução, em 1945, promoveu “Conferências, 
Congressos, Semanas Ruralistas”, atuou na “fundação de clubes agrícolas escolares” e em 
“publicações que reforçavam e difundiam o pensamento de Alberto Torres” (BARBOSA, 
2017, p. 31). Esta Sociedade teve representação em Santa Catarina, com atuação diretamente 
vinculada – assim como ocorria em outros locais do Brasil e foi apontado por Barbosa (2017); 
Fonseca (2016); Nicolau (2016) – aos Clubes Agrícolas Escolares e à Semana Ruralista (os 
primeiros, a partir de 1934, a segunda, em 1936).
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das Semanas Educacionais9, no mesmo período, é outra medida tomada 
com o objetivo de fazer a educação catarinense funcionar numa lógica mais 
moderna, amparada pelos princípios da Escola Nova. Em ambos – Revista de 
Educação e Semanas Educacionais –, os Clubes Agrícolas tiveram destaque. 

Favarin (2018) identifica a presença do Ruralismo Pedagógico no 
conteúdo da Revista de Educação não apenas em textos ligados diretamente 
a ele (como os que tratam dos Clubes Agrícolas Escolares), mas também em 
outros, sobre assuntos diversos no tocante à educação. A Escola Nova, como 
é esperado (uma vez que as edições da Revista coincidem com a vigência 
da Reforma Trindade e suas iniciativas para implementação de uma forma 
escolanovista de fazer educação), também marca presença no periódico. 
A autora ressalta, ainda, a aspiração a uma “educação moderna, popular 
e nacionalista”, em grande medida, constituída “com base na tendência 
ruralista”, no conteúdo veiculado pela Revista de Educação e no projeto 
educacional do Departamento de Educação de Santa Catarina nos anos 
1930 (FAVARIN, 2018, p. 75). 

Com base no texto assinado por Elpídio Barbosa (secretário do Diretório 
Regional dos Clubes Agrícolas Escolares em Santa Catarina e subdiretor 
técnico do Departamento de Educação) publicado na Revista de Educação, 
foi possível construir o Quadro 1, em que estão listados os primeiros 16 
(dezesseis) Clubes Agrícolas fundados.

9.  De acordo com Bombassaro (2006), as Semanas Educacionais foram eventos de formação 
docente realizados em Santa Catarina, especialmente no ano de 1936 (a autora identificou 
um desses eventos em 1937 e outro em 1945). A primeira foi a Semana Ruralista. As demais 
passaram a ser denominadas Semana Educativa ou Semana Educacional.
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Quadro 1 – Primeiros Clubes Agrícolas Escolares de Santa Catarina

Localização Responsável e Escola

Biguassú Diretor do Grupo Escolar Professor José Brasilício

Braço do Norte Diretor do Grupo Escolar Arquidiocesano Dom Joaquim 
Domingues

Caçador Diretor do Grupo Escolar Professor Paulo Schieffler 

Camboriú Diretor do Grupo Escolar Professor José Arantes

Campos Novos Diretor do Grupo Escolar Gustavo Richard

Colonia Oco Professor André Wal

García Professor Rodolfo Hollenweger

Indaial Diretor do Grupo Escolar Raulino Horn

João Pessoa Diretor do Grupo Escolar José Boiteux

Lagôa do Norte Professor Adolfo Postol

Massaranduba Professor Ricardo Hoffmann

Palhoça Diretor do Grupo Escolar Professor Wencesláu Bueno

Piedade Professor Alexandre Weinhardt Silveira

Rio Negrinho Diretor do Grupo Escolar Professora Marta Tavares

Rio Negrinho Professor João Telatin

São José Diretor do Grupo Escolar Francisco Tolentino 

Fonte: Produzido com base em Barbosa E. (1936, p. 12-3).

Além desses Clubes, em “pleno funcionamento”, estavam previstos 
outros para o ano de 1936, nas localidades de Gaspar, Urubicí, Cocal, Bom 
Retiro e Canoinhas (BARBOSA E., 1936, p. 13). O crescimento quantitativo 
e a proliferação dos Clubes Agrícolas Escolares pelo território podem ser 
vistos com o apoio de outros documentos, como o relatório do Departamento 
de Educação referente ao ano de 1935 e parte de 1936, que afirma existirem 
22 Clubes em Santa Catarina (SANTA CATARINA, 1936), provavelmente 
aqueles previstos por Elpídio Barbosa, acima anunciados; ou o relatório do 
Departamento de Educação referente ao ano de 1937 e parte de 1938, que 
indica a existência de 124 Clubes (SANTA CATARINA, 1938). Esses e outros 
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documentos alimentaram a produção do Quadro 2, que demonstra tanto 
o crescimento do número de Clubes quanto as informações em alguma 
medida diferentes sobre eles.

Quadro 2 – Expansão dos Clubes Agrícolas em Santa Catarina 
(1935-1938)

Ano Fontes Número de Clubes

1935 BARBOSA E., 1936, p. 12-13. 16 Clubes

1936 SANTA CATARINA, 1936, s. p. 10 22 Clubes

1936 SANTA CATARINA, 1937, p. 165-178.11 45 Clubes

1937 REPÚBLICA, 29 out. 1937, p. 01. Mais de 70 Clubes

1938 A GAZETA, 1 mai. 1938, s. p. 120 Clubes

1938 SANTA CATARINA, 1938, p. 158.12 124 Clubes
Fonte: Produzido com base nas fontes citadas na segunda coluna do quadro.

Uma das intenções iniciais foi mapear os Clubes Agrícolas Escolares 
existentes no período coberto pela pesquisa. No entanto, isso se mostrou 
uma tarefa complexa, tanto devido às lacunas nas informações localizadas 
(das quais o Quadro 2 é uma pequena amostra), quanto pela situação de que 
muitos Clubes pareceram ter vida efêmera ou ao menos não apresentar um 
funcionamento contínuo. Assim, mesmo com a busca de indícios sobre a 
quantidade e localização dos Clubes Agrícolas em diversas fontes de pesquisa, 
o inventário completo dos mesmos não pode ser realizado: muitos deles 
tinham o mesmo nome e nem sempre apresentavam informações precisas 
sobre sua localização; eram ‘fundados’ mais de uma vez; mudavam de nome 
ao longo de seu período de atividade.

O Clube Agrícola Escolar Fritz Müller, de Garcia, Blumenau, constituiu-
se em exceção, uma vez que foi possível reunir diversos dados sobre ele. Foi 
o primeiro criado em Santa Catarina (de que se tem notícia), em outubro de 

10.  O relatório nominado como SANTA CATARINA (1936) é referente ao período entre 
01/01/1935 e 31/05/1936. Portanto, as informações relativas a 1936 não cobrem todo o ano.
11.  O relatório nominado como SANTA CATARINA (1937) é referente ao período entre 
01/01/1936 e 31/12/1936.
12.  O relatório nominado como SANTA CATARINA (1938) é referente ao período entre 
01/01/1937 e 31/05/1938.
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1934, tendo como responsável um professor de nome Rodolfo Hollenweger 
(REPÚBLICA, 17 set. 1935, p. 01). A notícia veiculada sobre o “notável 
empreendimento” é composta pela transcrição da comunicação feita por 
Hollenweger quando da fundação do Clube Agrícola, bem como do relatório 
por ele enviado seis meses após o início dos trabalhos. O professor destaca 
em seu texto o interesse dos alunos, assim como o de algumas famílias, que o 
procuravam para pedir informações sobre o Clube. Conta sobre a dinâmica 
de limpeza do terreno da associação escolar: “os meninos, em número de 
56, chegam sempre às 6 ¼ da madrugada, armados de enxadas, picaretas, 
pás, etc. Aproveitam cada minuto do recreio, e alguns vem de tarde, para 
continuar” (REPÚBLICA, 17 set. 1935, p. 01).

Outros documentos também fazem menção ao Clube Agrícola Escolar 
de Garcia. Em artigo publicado na revista Pétalas13, intitulado “Uma excursão”, 
a normalista Maria de Lourdes Lima fala com entusiasmo sobre Hollenweger, 
“professor dedicadíssimo”, que conduzia o Clube composto por “um pequeno 
parque de 292 canteiros tapetados de flores lindas, um magnífico pomar, três 
lagos… Uma coleção maravilhosa de orquídeas... crisálias, borboletas…”, 
numa iniciativa em que “o aluno trabalha, o aluno reflete, o aluno vive” 
(LIMA, 1936, p. 26). 

No acervo iconográfico do Arquivo Público do Estado de Santa Catarina 
(APESC), foi possível localizar o Clube dirigido por Hollenweger quando 
da visita à Blumenau pela delegação que representava o Departamento de 
Educação – que saía por localidades catarinenses incentivando os Clubes 
Agrícolas e promovendo as Semanas Educacionais. Há, ainda, uma sequência 
de imagens na qual as crianças de Garcia fazem ginástica usando as ferramentas 
próprias ao trabalho no Clube Agrícola. Essa situação mostra relação com 
menções encontradas nas fontes quanto às atividades dos Clubes poderem 
ser integradas às aulas de Educação Física, bem como sua importância na 
globalização do ensino, pois as vivências na terra poderiam proporcionar 
um trabalho integrado entre diversos conteúdos escolares. 

13.  A revista Pétalas foi uma publicação do Colégio Coração de Jesus, instituição confessional 
católica localizada na capital catarinense e na qual funcionava um curso normal feminino. 
Foi criada em 1933 e publicada semestralmente.



139

Os limites deste texto não permitem que sejam expostas todas as 
informações localizadas sobre o Clube Fritz Müller e Rodolfo Hollenweger. 
Apesar disso, é importante assinalar suas performances, um tanto específicas, 
e as estratégias mostradas pelo professor a fim de construir uma memória 
sobre si e seu Clube, fazendo com que o trabalho por eles desenvolvido fosse 
reconhecido, e que notícias acerca das experiências realizadas em Garcia 
circulassem. É ilustrativo o envio de relatório de atividades à SAAT ainda 
quando o Clube Agrícola tinha apenas alguns meses de funcionamento, 
assim como as experiências associativistas e de publicação de textos que 
Hollenweger já possuía.14 A vida associativa, aliás, era intensa nos anos 1930 
no próprio município de Blumenau.15

Nos documentos analisados, há também algo dos scripts para os Clubes, 
como no relatório do Departamento de Educação relativo ao ano de 1936, que 
diz: “incrementar a policultura e proporcionar a aprendizagem de métodos 
agrícolas racionais, pondo em prática os princípios da agricultura científica 
e demonstrando o rendimento das criações e lavouras bem orientadas e 
tratadas” (SANTA CATARINA, 1937, s. p.). Ou ao final do artigo assinado 
por Elpídio Barbosa, citado anteriormente, em que é publicado o Regimento 
Interno dos Clubes Agrícolas Escolares da Sociedade dos Amigos de Alberto 
Torres (BARBOSA E., 1936).

No jornal República, de Santa Catarina, foi localizada uma matéria 
veiculada originalmente em periódico de título homônimo, de Natal/RN, 
falando sobre as realizações dos Clubes Agrícolas Escolares em âmbito 

14.  Além de colaborar com jornais, o professor publicou no ano de 1930, em coautoria, um 
manual para as escolas primárias de Blumenau. Segundo Schmidt-Gerlach (2019, p. 185), 
“Rudolf Hollenweger (1880-1949) emigrou da Suíça em 1908 com a esposa e fixou-se no 
Jordão, bairro do Garcia. Colaborador assíduo do Blumenauer Volkskalender, editou em 
1930, junto com Frei Estanislau Schaette O.F.M., um Manual de Ensino, oferecido à Prefeitura 
Municipal. Secretário do Spitzkopf Club, era também agrimensor, veterinário e músico.” 
15.  Frotscher (2003, p. 156) assinala que “a vida associativa em Blumenau era intensa nos anos 
[19]30. Os clubes e associações constituíam não apenas espaços culturais, recreativos e de 
lazer, onde se exerciam as sociabilidades, onde se veiculavam bens e valores culturais. Eram 
também espaços onde se exercia, se reproduzia e se legitimava poder, onde se estabeleciam 
contatos, onde se angariavam aliados políticos, onde se fechavam negócios, entre outras 
ações.” Assim, é provável que o Clube Agrícola de Garcia tenha se beneficiado de uma 
cultura associativista já presente em Blumenau. Nesse caso, a proposta dos Clubes estaria 
sofrendo adaptações às circunstâncias e tradições locais, como diria Alonso (2012; 2014) 
quanto aos usos dos repertórios. 
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nacional. Conforme se pode ler no texto, a SAAT, por meio da Federação 
Brasileira dos Clubes Agrícolas, mantinha “640 dessas instituições espalhadas 
por todos os Estados da União”. Os Clubes seguiam um mesmo plano de 
trabalho e recebiam livros, mapas, cartazes, folhetos, sementes da SAAT. A 
matéria é finalizada com a afirmação de que os Clubes eram sinônimo de 
“entusiasmo, trabalho, cooperação e intensa brasilidade” (REPÚBLICA, 7 
set. 1935, p. 2).

De fato, essas são palavras que parecem definir o ‘espírito’ dos Clubes 
Agrícolas Escolares, pelo menos segundo o que era afirmado em relação a 
eles e pode ser acessado nos documentos tomados como fontes. Uma escola 
mais ativa e cooperativa, formada por crianças alegres e envolvidas com 
o que acontecia em tal espaço, visando à formação dos adultos do futuro, 
era anunciada como objetivo. A frase que acompanha duas imagens de um 
Clube, nas quais crianças aparecem trabalhando, pode ser tomada como 
exemplo: “preparando os verdadeiros homens de amanhã no Clube Agrícola 
do distrito de João Pessoa”16.

Fiori (2002) ressalta o aspecto nacionalista dos Clubes Agrícolas 
catarinenses, o que foi possível verificar nas fontes de pesquisa, tanto pela 
vinculação dos Clubes ao pensamento de Alberto Torres e ao Ruralismo 
Pedagógico, quanto pelas (pretensas) ações a serem desempenhadas por 
essas associações – e pela escola – nas zonas de colonização estrangeira, 
com a finalidade de tornar brasileiros os elementos “alienígenas” nelas 
presentes. Segundo Dallabrida (2008, p. 16), a nacionalização era uma questão 
“cadente no território catarinense graças à presença maciça de imigrantes” 
organizados em “instituições comunitárias, como igrejas e escolas, com 
vinculações estreitas com seus países de origem”. Nessa direção, a política de 
nacionalização do ensino envolveu uma série de ações levadas a efeito num 
processo que foi de uma vertente mais passiva e conciliatória, nas primeiras 
décadas do século XX, a uma mais incisiva, nos anos 1930, especialmente 
com a implantação do Estado Novo e o início da Segunda Guerra Mundial.

16.  Trata-se do Clube Agrícola Escolar de João Pessoa, São José, Santa Catarina. Ver: 
Iconografia, F 4622-152, no acervo do APESC.
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Uma hipótese a ser ainda mais detidamente analisada é a de que o 
acirramento da política de nacionalização tenha trazido consequência ao 
projeto dos primeiros Clubes Agrícolas Escolares, dentre outros fatores, pelo 
fechamento ou vigilância intensa às escolas localizadas em comunidades 
de imigrantes estrangeiros. Alguns indícios sustentam essa indicação: a 
diminuição do número de notícias e menções aos Clubes entre 1939 e 1942, 
pois o que está sendo chamado de primeiro momento deles se estende 
principalmente entre 1934 e 1938, período em que se concentram as fontes 
de pesquisa; a exoneração do professor André Wal, responsável pelo Clube 
Agrícola de Colônia Oco (citado no Quadro 1), em dezembro de 1938, “por 
não ser brasileiro nato e por conveniência do ensino” (BACHA PEREIRA, 
2004, p. 267), o que possivelmente impactou os trabalhos desse Clube17. 
O Clube Fritz Müller, de Garcia, também merece ser citado aqui, pois, ao 
mesmo tempo em que há diversas informações localizadas sobre ele, isso não 
ocorre depois de 1938. Teria deixado de funcionar? Haveria tido o professor 
Hollenweger destino similar ao de André Wal?

Documentos sobre os Clubes Agrícolas Escolares de Santa Catarina 
passam a ser numerosos novamente a partir de 1943, quando nacionalmente 
estão vinculados ao Ministério da Agricultura e em Santa Catarina se 
está instituindo uma quase obrigatoriedade da existência de Associações 
Auxiliares da Escola nas escolas primárias18. É desse período e resultante 
dessa configuração uma importante fonte de pesquisa dos Clubes na década 
de 1940: os Relatórios de Escola e Grupo Escolar.

Os Clubes Agrícolas em um segundo momento? A vinculação ao 
Ministério da Agricultura

Os Relatórios de Escola e Grupo Escolar localizados pela pesquisa, 
datados entre 1943 e 1951, referem-se ao período que Nicolau (2016) indica 
como de “expansão nacional” dos Clubes Agrícolas, quando, a partir de 

17.  O Clube Agrícola Escolar de Colônia Oco é assunto de matéria publicada, em duas 
partes, no jornal República (REPÚBLICA, 1 out. 1935, p. 01; REPÚBLICA, 3 out. 1935, p. 01).  
18.  Conferir Petry (2013, p. 116ss), que explicita uma série de prescrições e normatizações 
do Departamento de Educação para as Associações Auxiliares da Escola de Santa Catarina 
nos primeiros anos da década de 1940.
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1940, passaram a ser responsabilidade do Serviço de Informação Agrícola do 
Ministério da Agricultura.19 Nessa fase, sua função era “dignificar o trabalho 
manual, elevar e engrandecer a vocação e a profissão de lavrador, incluindo, 
ao mesmo tempo, na consciência de seus sócios, o amor à terra” (RMA20 1940 
apud NICOLAU, 2016, p. 37). É desse momento a produção de materiais, 
por parte do Serviço de Informação Agrícola, a serem distribuídos entre 
alunos e docentes integrantes dos Clubes, como a Série Clubes Agrícolas. 
Além da Série, foi criada a revista Brincar e Aprender, em 1942. Conforme 
indica Nicolau (2016), a revista buscava incentivar novos Clubes Agrícolas e o 
estabelecimento de vínculos entre os sócios dos já existentes. As edições eram 
compostas por textos, imagens e atividades que poderiam ser desenvolvidas 
pelos clubistas. 

Em relatório do Clube Agrícola Orestes Guimarães, do Grupo Escolar 
Lebon Regis, de Campo Alegre, Santa Catarina, referente a setembro de 
1947, foi encontrada menção à Brincar e Aprender. Durante a sétima reunião 
mensal, teria sido feita a leitura de um tópico da revista, intitulado “O que se 
faz nos Clubes Agrícolas” (SANTA CATARINA, 1947c, p. 181). Vale destacar 
que nesse período é recorrente a referência ao Ministério da Agricultura 
nos relatórios dos Clubes Agrícolas de Santa Catarina, tanto indicando que 
havia sido feito registro do Clube junto ao órgão quanto citando os materiais 
então recebidos (livros, revistas, quadros murais, sementes, ferramentas). 

Trabalhar com entusiasmo é algo exaltado pelo Clube Agrícola José 
de Anchieta, da Escola Municipal de Guaxanduva, em relatório do ano 
de 1946. No entanto, apesar do entusiasmo, o Clube (fundado em 1943) 
teve suas atividades paralisadas em parte do tempo de existência (SANTA 
CATARINA, 1946a). Numa direção similar, a importância do trabalho feito 
com prazer e alegria é destacada no relatório do Clube Agrícola Anhanguera, 

19.  Uma notícia localizada, intitulada “Em prol dos Clubs Agricolas – Importante acção 
desenvolvida pelo Serviço de Publicidade do Ministerio da Agricultura”, fala sobre “a 
transformação do serviço de publicidade” e a ampliação dos seus objetivos, passando a 
englobar a assistência aos Clubes Agrícolas Escolares do país: “Em articulação com a Sociedade 
dos Amigos de Alberto Torres o serviço de informação agrícola já está desenvolvendo a sua 
programmação pró-clubes agricolas, fornecendo-lhes ferramentas, sementes e instrucções, 
dando preferencia ás actividades mais adequadas á infancia, como sericultura, agricultura, 
avicultura, floricultura e horticultura” (A NOTÍCIA, 27 abr. 1940, p. 01).
20.  Relatório do Ministério da Agricultura.
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da Escola Municipal do Asilo de Orfãs, de Joinville. Ainda nesse relatório, 
há um trecho que fala sobre a importância de as crianças aprenderem, desde 
cedo, a “olhar fixo no futuro da Pátria” (SANTA CATARINA, 1946a). Para 
isso, as associações escolares seriam importantes. As atividades realizadas 
no Clube Agrícola a fim de contribuir com tal objetivo são citadas: retirar o 
mato que havia tomado conta do quintal durante as férias; escolher o canteiro 
e plantar flores para enfeitar a classe; cuidar dos vasos localizados na classe; 
plantar flores e semear beterraba, cenoura, alho e tomate; acompanhar as 
primeiras plantas que estavam se desenvolvendo; cuidar dos canteiros; colher 
cenoura, couve e repolho para os pratos do almoço. 

Ao final do mesmo relatório, consta uma fotografia em que algumas 
meninas trabalham na terra usando ferramentas e outras posam sorrindo, 
segurando os instrumentos de trabalho. Junto à imagem, consta a indicação: 
“Uma turma alegre no Clube agrícola. O trabalho também é um divertimento 
para nós que gostamos de trabalhar” (SANTA CATARINA, 1946a, p. 42). O 
professor responsável pelo Clube Agrícola Barão do Rio Branco, da Escola 
Estadual do Núcleo Rio Branco, em relatório datado de 1945, fala sobre algo 
similar ao relatar sua tarefa de incutir nas crianças o amor pelo trabalho e, 
especialmente, o trabalho agrícola: “durante o ano empreguei todo o meu 
esforço no sentido de incutir na ideia dos nossos escolares o amor pelo 
trabalho, principalmente pelo trabalho agricola gerador da matéria prima 
e fonte de todas as riquezas” (SANTA CATARINA, 1943-1945, s.p.).  

Alguns Clubes Agrícolas anunciavam um trabalho exitoso, como 
o Clube Agrícola Duque de Caxias, da Escola Municipal de Paranaguá-
Mirim, Joinville. São citados os 100kg de repolho produzidos e a compra de 
ferramentas com a renda. Devido ao registro no Ministério da Agricultura, 
haviam recebido “uma Biblioteca de livros e revistas e quadros explicativos 
referentes aos trabalhos agricolas e tambem alguns pacotes de sementes.” 
(SANTA CATARINA, 1946a, p. 189v). Condição similar é encontrada no 
relatório do Clube Agrícola Tiradentes, da Escola Mista Estadual Desdobrada 
Getúlio Vargas, de Barra Velha, Araquari, que constava no Ministério da 
Agricultura sob o número 1020. Todos os meses recebia jornais e revistas 
(a revista Chácaras e Quintais é nominada), além de sementes (SANTA 
CATARINA, 1947a).
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Mas essa não parecia a realidade de todos os Clubes Agrícolas Escolares. 
É mencionada a falta de recursos para desenvolver o trabalho, como não 
dispor de ferramentas necessárias à lida com a terra, de modo que as crianças 
precisavam trazê-las de casa para realizar as atividades na escola. Também 
aparecem frequentemente os problemas com as cercas dos terrenos: vários são 
os relatos de que as crianças plantavam e não conseguiam colher, pois, antes 
disso, os animais comiam ou danificavam de alguma forma a plantação21. Na 
Escola Mista Estadual de Araranguá, por exemplo, o Clube Agrícola estava 
“paralisado devido à falta de cercas”. Os clubistas continuavam a fazer parte 
da associação, conservavam o que havia no terreno do Clube, mas plantavam 
principalmente em casa (SANTA CATARINA, 1946b, p. 85v). Também há o 
caso do Clube das Escolas Estaduais Desdobadas de Morro da Fumaça, em 
que o plantio “só foi feito por meio de vasos por falta de terra”, e, além disso, 
os alunos plantavam em casa (SANTA CATARINA, 1947b, s.p.).

As informações encontradas nos relatórios trazem indícios sobre o 
cotidiano dos Clubes Agrícolas Escolares e sugerem tanto regularidades 
quanto especificidades na dinâmica de funcionamento dessas associações 
em Santa Catarina. É possível saber a composição da diretoria dos Clubes 
e o número de sócios, as espécies plantadas pelos clubistas, a distribuição 
das atividades agrícolas no tempo escolar, a dinâmica de algumas reuniões 
de associados, os destinos possíveis da colheita (quando se tinha sucesso 
e se chegava a esta etapa do processo). Considerações sobre a importância 
dos Clubes Agrícolas, o que representariam para a educação, a finalidade 
do trabalho com as crianças via associação escolar, são mais escassas, mas 
também existem nos documentos. 

Os Relatórios de Escola e Grupo Escolar respondem a uma determinação 
oficial, e se supõe que um dos objetivos de seus autores (além de cumprir 
a norma) era dar a ver imagens não conflitantes com as expectativas dos 
responsáveis por gerir a educação no Estado (como inspetores escolares e 
chefias do Departamento de Educação). Essa é uma característica que sugere 
atenção e vigilância. Apesar disso, vale ressaltar que performances um tanto 

21.  Um dos relatórios que traz essa informação é o do Clube Agrícola vinculado à Escola 
Mista Municipal Olinger, de Guaramirim, município de Joinville: “No clube não obtivemos 
bons resultados pois por duas vezes [...] os animais derrubaram a cerca e estragaram o que 
tinhamos plantado com tanto cuidado.” (SANTA CATARINA, 1944a, s. p.)
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diferentes do esperado foram localizadas, como a do professor responsável 
pelo Clube Agrícola Agricultores do Brasil, da Escola Mista Municipal Profa 
Maria Leopoldina Machado, de Três Barras, São Francisco do Sul, que dá a 
entender que o Clube teria sido fundado devido à insistência de autoridades 
escolares, porque, além de não contarem com a estrutura necessária na escola, 
sabiam que seria difícil chegar à colheita devido às características da região: 

Observações.
O Club não tem ferramentas, sendo estas emprestadas pelos pais aos 
alunos.
O terreno foi arado e preparado pelo Snr Albano Schulz, pai do 
presidente do Club – Alfredo (?) Schulz. 
O serviço foi pago pelos pais dos alunos, onde fizeram uma coleta 
suficiente ao pagamento.
O pouco resultado apresentado, não nos surpreendeu, visto ser geral em 
nossa zona o fracasso nas colheitas dêste gênero. (SANTA CATARINA, 
1944b, s.p.)

“Tudo pelo Brasil”, “Tudo pela grandeza do Brasil”, “Tudo pela grandeza 
do nosso Brasil” são frases que aparecem como lema dos Clubes Agrícolas 
Escolares catarinenses.22 Era preciso incutir nas crianças o amor pelo trabalho 
como algo positivo, feito com orgulho e alegria, apesar dos obstáculos e 
sacrifícios. Um trabalho de patriotas, atuantes para a grandeza do país. Apesar 
de que algumas nuances ainda precisam ser matizadas, a busca de adesão a 
essa crença (de trabalhar pelo Brasil) parece constituir-se em regularidade 
nos Clubes Agrícolas Escolares no período coberto pela pesquisa. 

Considerações finais

Tratar dos Clubes Agrícolas Escolares de Santa Catarina remete a falar 
sobre uma escola ativa, que promovesse a educação integral e a globalização 
do ensino, se forem tomados os aspectos diretamente relacionados ao universo 
escolar. Mas também à busca por nacionalizar e reformar o meio rural e 
seus habitantes, se for considerada a função social da escola e dos próprios 
Clubes. Isso se dava tanto pela valorização do trabalho como algo positivo e 

22.  Como em SANTA CATARINA (1943-1945), SANTA CATARINA (1944b) e outros.
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patriótico quanto pelo cultivo de um sentimento de amor à terra – relacionado 
à ideia de vocação agrícola do país, mas também incorporando elementos 
modernos, como os procedimentos racionais de produção, além de hábitos 
e atitudes condizentes com os ditos novos tempos.

Alguns desses princípios, como a ideia de uma vocação agrícola do 
país ou da valorização do trabalho agrícola, gerador das riquezas da nação, 
parecem fazer referência direta ao Ruralismo Pedagógico; enquanto outros, 
como a defesa da escola ativa, em conexão com a vida prática, formada por 
crianças alegres e envolvidas com essa instituição, parecem deixar claro que 
se trata da Escola Nova. No entanto, em vez de polarizações, podem ser 
buscadas intersecções, pois o trabalho cooperativo, a construção de uma 
escola em conexão com o meio social e na qual as crianças fossem ativas e 
alegres, estão presentes em ambos os repertórios.

Muitas são as perguntas a serem respondidas e os fios a serem amarrados 
na pesquisa sobre os Clubes Agrícolas. Há que se questionar, por exemplo, 
sobre a aparente necessidade de anunciar que o trabalho é engrandecedor 
e deve ser realizado com alegria e persistência, apesar dos sacrifícios e 
desafios. Por que é preciso afirmar com veemência o valor do trabalho e, 
especificamente, do agrícola? Quais projetos de Brasil estão subjacentes 
a esses scripts, em princípio escolares, e o que deles há de permanência 
em outros tempos? Além dos repertórios que estão sendo mobilizados na 
proposta dos Clubes, qual repertório se está ajudando a construir acerca 
do Brasil e do povo brasileiro? E qual repertório sobre o rural está sendo 
produzido com a sistemática recorrência ao enunciado sobre a importância 
do trabalho agrícola pela grandeza e o futuro da Pátria? 

No momento, pode-se indicar que, entre trabalhos exitosos, ou a falta 
de recursos e alguns insucessos, os diversos Clubes Agrícolas Escolares 
catarinenses – ora em atividade contínua, ora com vida mais efêmera – fizeram 
seu trabalho, interpretando, de modo autoral, as partituras disponíveis. 
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As Conferências Internacionais de Instrução 
Pública e o “movimento educativo” transnacional 
sobre a formação de professores do ensino 
secundário brasileiro (1934-1963)

Fabiana Teixeira da Rosa – UFSC
Maria das Dores Daros – UFSC

Introdução

O objetivo deste trabalho é analisar as Recomendações propostas pelas 
Conferências Internacionais de Instrução Pública, ocorridas em Genebra, 
Suíça, aos Ministérios da Educação dos países participantes, acerca das 
discussões e indicações sobre o “movimento educativo” transnacional à 
formação de professores do ensino secundário. As Conferências foram 
organizadas anualmente entre 1934 e 1963, interrompidas durante a II Guerra 
Mundial (1939-1945), pelo Bureau Internacional de Educação (BIE), e, a 
partir de 1947, passou a contar com a direção da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

Criado em 1925 como uma associação corporativa e com o apoio do 
Institut Universitaire des Sciences de l’Education, o BIE foi “encarregado, 
especialmente, de estudar as questões ligadas ao ensino das relações 
internacionais, assim como de outros problemas educacionais que fossem 
de interesse comum a todos os povos” (ORIGENS..., 1965, p. XI). O BIE 
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passou, no ano de 1929, com a assinatura do novo estatuto, a ser “instituição 
de interesse público” controlado por um Conselho e uma Comissão Executiva 
com as autoridades governantes como membros, na sua maioria. Nesse 
sentido, Jean Piaget, Diretor do BIE, ao discursar na 3ª Conferência, em 1934, 
expôs que, desde 1929, mais países acordavam em apresentar documentos 
com os “relatórios sobre sua atividade pedagógica durante o último ano 
escolar”, o que fez surgir assim a Conferência Internacional de Instrução 
Pública (ORIGENS..., 1965, p. XII). 

Foram realizadas vinte e quatro Conferências intergovernamentais, em 
que chegaram a participar até noventa nações, sendo indicadas cinquenta e 
sete Recomendações com aproximadamente mil e quinhentas propostas aos 
problemas educacionais. Conforme Carlos Pasquale, Diretor do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), por ocasião da 
publicação do documento que reuniu todas as Recomendações, em 1965, 
os principais objetivos das Conferências eram “a apresentação de relatórios 
sobre o movimento educativo do ano anterior e na discussão e votação de 
Recomendações aos Ministérios de Educação” (PASQUALE, 1965, p. IX).

As Recomendações, constituídas como “Carta Internacional da 
Educação”, formavam um “conjunto de normas da mais ampla autoridade 
técnica e moral, por serem elaboradas com fundamento na realidade escolar 
dos países participantes e aprovadas, após acurado exame, pelas autoridades 
superiores responsáveis pelo ensino nesses países” (PASQUALE, 1965, p. 
IX). Assim, a proposta desta pesquisa é analisar essas Recomendações aos 
Ministérios da Educação, em particular, as que estão voltadas à formação 
de professores do ensino secundário e o seu papel na modernização social 
e econômica dos países que participavam das Conferências, entre eles o 
Brasil, a partir do documento publicado pelo INEP.

Nas Conferências Internacionais de Instrução Pública, dentre as suas 
recomendações, havia a preocupação com “a universalização da educação 
primária, obrigatória e gratuita, com a diversificação da educação secundária 
e sua progressiva gratuidade, bem como em sua articulação com o ensino 
primário e, ainda, na necessidade de facilitar o acesso ao ensino superior” 
(DAROS, 2012, p. 187). Com base na noção de transnacionalização discutida 
pelo sociólogo inglês Stephen Ronald Stoer e os educadores portugueses 
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Luiza Cortesão, José Alberto Correia, Antonio Teodoro (2001), a análise 
documental foi realizada a partir da compreensão de que o debate educacional 
brasileiro do período foi constituindo-se pelas lógicas transnacionais e pela 
estratégia do desenvolvimentismo da ordem econômica capitalista em busca 
de um processo de modernização e do progresso da Nação.

Os estudos desses autores mostram que a criação de um vasto sistema 
de organizações internacionais e intergovernamentais, em particular, após 
a Segunda Guerra Mundial, foi o que impulsionou as discussões acerca das 
problemáticas educacionais para além das fronteiras geográficas dos países 
e determinou a educação como um dos pilares fundamentais do projeto de 
desenvolvimento, principalmente dos países considerados periféricos ou 
semiperiféricos1. A formulação de políticas educativas passou a depender cada 
vez mais da legitimação e da assistência técnica de organizações internacionais, 
tais como: UNESCO, na área da educação, ciência e cultura; Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e o Banco Mundial, no campo financeiro; Organização 
Europeia de Cooperação Econômica (OECE) e Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), no plano da cooperação econômica. 

Vistos como espaços de produção e circulação de discursos e intervenções 
no âmbito da educação, as organizações internacionais prepararam 
seminários, congressos, relatórios, estudos, periódicos, que proporcionaram 
redes de contatos, de financiamentos e de interlocuções entre autoridades 
políticas, peritos das próprias organizações internacionais, pesquisadores, 
buscando difundir uma ideia de racionalidade científica adequada aos 
preceitos reguladores das reformas educacionais de cada país. A crença 
de que a expansão e a melhoria dos sistemas educativos assegurariam o 
desenvolvimento socioeconômico dos países que almejavam modernizar-
se fez com que o “recurso ao estrangeiro”, conforme Teodoro (2001, p. 
128), funcionasse como elemento de legitimação das escolhas realizadas e 
considerasse essas iniciativas das organizações internacionais decisivas na 
“normalização” das políticas educativas nacionais.

1.  Sobre o posicionamento dos países no sistema mundial moderno, ver: WALLERSTEIN, 
I. El Moderno Sistema Mundial:  la agricultura capitalista y los origines de la economia-
mundo europea en el siglo XVI. Tradución de Antonio Resines. México, MEX: Siglo XXI 
Editores, 1979.
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Desse modo, esse movimento transnacional operava de modo a romper e 
ultrapassar as fronteiras nacionais, estabelecendo uma agenda de prioridades 
que se constituía em um conjunto de pressupostos políticos, econômicos, 
educacionais a serem cumpridos pelos países, transformando o campo 
educativo e a própria escola por meio do impacto com as condições locais, 
regionais e nacionais, ao mesmo tempo que reconstruía as relações entre as 
nações. Assim, as Conferências Internacionais de Instrução Pública, ainda 
que inicialmente apresentassem diferentes ritmos de expansão, desde as 
primeiras iniciativas tinham como foco a legitimação de ideias transnacionais 
à educação, contribuindo para promoção e consolidação da escolarização 
de massas em diferentes espaços mundiais. No Quadro 1, apresentam-se 
as Recomendações estabelecidas ao ensino secundário e à formação de 
professores dessa etapa escolar, entre 1934 e 1963.

Quadro 1 - Recomendações das Conferências Internacionais de Instrução 
Pública ao Ensino Secundário (1934-1963)

Número Recomendação Ano

2 Admissão às Escolas Secundárias 1934

5 Formação Profissional do Magistério Secundário 1935

12
Ensino da Psicologia na Formação de Professôres Primários 
e Secundários

1937

16 Remuneração do Professor Secundário 1939

18 Ensino da Geografia nas Escolas Secundárias 1939

19 Acesso às Escolas do Segundo Grau 1946

22 Educação Física no Ensino Secundário 1947

29 Intercâmbio Internacional de Educadores 1950

30 Ensino de Trabalhos Manuais nas Escolas Secundárias 1950

35 Ensino de Ciências Naturais nas Escolas Secundárias 1952

38 Formação do Magistério do Ensino Secundário 1954

39 Situação do Magistério do Ensino Secundário 1954

41 Ensino das Artes Plásticas nas Escolas Primárias e Secundárias 1956

43 Ensino da Matemática na Escola Secundária 1956

50
Elaboração e Expedição dos Programas de Ensino 
Secundário

1960

Fonte: Elaboração das autoras com base no documento Conferências..., INEP.
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Como é possível perceber no Quadro 1, o ensino secundário foi tematizado 
em quinze Recomendações, e, para esse estudo, o corpus documental baseia-se 
em treze dessas Recomendações: quatro delas prescritas na década de 1930 
sobre a formação profissional e a remuneração do magistério secundário, o 
ensino de psicologia na formação dos professores e a presença da geografia 
no currículo escolar do ensino secundário; as outras nove recomendações 
foram explicitadas após o segundo grande conflito mundial e versaram a 
respeito da formação e situação do magistério secundário, do intercâmbio de 
educadores, do ensino da educação física, de trabalhos manuais, das ciências 
naturais, das artes plásticas e da matemática na escola secundária, além da 
elaboração e expedição dos programas de ensino secundário. Também é 
possível perceber que, das Recomendações preconizadas em vinte e quatro 
Conferências realizadas, as questões mais específicas do ensino secundário 
e a formação dos seus professores foram pouco contempladas, apesar de a 
problematização por uma renovação pedagógica nessa etapa da escolarização 
constar há tempo no debate de diversos intelectuais da educação.

Profissionalização do magistério secundário dos anos de 1930

O tema da formação de professores do ensino secundário é um desafio 
à educação brasileira desde as primeiras décadas do século XX, quando 
esses professores eram autodidatas ou profissionais de outras áreas e sem 
habilitação específica. Nesse período, mudanças significativas começaram 
a ocorrer, em especial, com a criação do Ministério da Educação e Saúde 
Pública, que estabeleceu uma reforma no sistema de ensino, destacando, 
entre as medidas, a reorganização do ensino secundário para adequá-lo à 
modernização nacional. Por meio do Decreto n. 19.890, de 18 de abril de 1931, 
Francisco Campos, Ministro da Educação à época, instituiu a necessidade 
de formação docente para o ensino secundário e o registro dos professores 
no Departamento Nacional do Ensino, órgão do Ministério da Educação.

Desse modo, essas discussões também estavam presentes na Conferência 
Internacional de Instrução Pública, realizada em 1935, que tratou, na 
Recomendação n. 5, sobre a Formação Profissional do Magistério Secundário, 
enfatizando que, diante das reformas, e até da completa reorganização 
do ensino secundário que vinha sendo realizada na maioria dos países, 
pretendia-se “melhorar, cada vez mais, não só a formação geral dos futuros 
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professores de ensino secundário mas também seu preparo profissional, isto 
é, pedagógico” (CONFERÊNCIAS..., 1965, p. 7). Para tanto, os conferencistas 
chamaram a atenção das autoridades educacionais sobre a necessidade de uma 
formação científica bem desenvolvida aos futuros professores secundários, 
formação esta que deveria ser ministrada em instituições universitárias 
ou estabelecimentos de ensino superior e composta, obrigatoriamente, 
por especialização. Essa especialização não deveria ser “prematura nem 
demasiadamente restrita”, e sua abrangência compreenderia ainda:

a)  formação moral adequada aos deveres do educador;
b)  amplos estudos de disciplinas conexas;
c)  conhecimento da teoria pedagógica, cuja importância convém 
salientar, abrangendo a psicologia do adolescente e métodos modernos 
de avaliação da aprendizagem;
d)  a habilitação prática, também essencial, pode ser ministrada em 
escolas de aplicação ou por meio de estágios periodicamente organizados. 
(CONFERÊNCIAS..., 1965, p. 7).

Ademais, foi recomendado pelos conferencistas que, na formação dos 
futuros professores, fosse levado em conta que as alunas do ensino secundário 
teriam intervenção no lar, e os programas de ensino às educandas deveriam 
abranger “a economia doméstica, a higiene, a puericultua, a educação 
familiar” (CONFERÊNCIAS..., 1965, p. 7). Foi considerada também como 
importante a conciliação “entre as exigências do preparo geral e as de preparo 
pedagógico teórico e prático” no decorrer dos estudos de formação dos 
professores, além do contínuo aperfeiçoamento profissional aos docentes 
em exercício; no processo de nomeação deveria ser contado não apenas essa 
preparação, mas principalmente o “valor moral e sua capacidade profissional” 
(CONFERÊNCIAS..., 1965, p. 7).

Na Conferência Internacional de Instrução Pública do ano de 1937, 
que teve como temática da Recomendação n. 12 O Ensino da Psicologia na 
Formação de Professôres Primários e Secundários, ponderou-se que, em face 
aos grandes progressos no campo das ciências psicológicas que vinham 
sendo realizados e a alta importância desse conhecimento aos educadores, 
fosse viabilizada “sólida formação psicológica integrada nos estudos de 
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formação pedagógica geral e em particular no preparo didático”. A referida 
formação deveria abranger os estudos de psicologia geral e psicologia da 
criança e do adolescente, não se limitando ao uso de “testes diversos ou de 
métodos psicométricos, já que o emprego dessas medidas supõe espírito 
crítico desenvolvido e certa maturidade científica” (CONFERÊNCIAS..., 
1965, p. 17).

Do mesmo modo, foi indicado que essa formação deveria abordar o 
“estudo qualitativo do desenvolvimento e da estrutura mental da criança 
em seus aspectos intelectuais, afetivos, individuais e sociais”, sem deixar de 
compreender “o estudo das crianças difíceis ou anormais (em colaboração 
com os serviços médico-pedagógicos); de aptidões e características individuais 
(em colaboração com os serviços de orientação educacional e profissional) 
e também o estudo dos diferentes ‘meios’: família, escola, etc., nos quais 
vivem as crianças” (CONFERÊNCIAS..., 1965, p. 17). Por fim, as propostas 
dessa Recomendação citaram que o preparo psicológico em cada um desses 
campos consistia de “observações, experiências e pesquisas individuais sobre 
o desenvolvimento intelectual, moral e social de diferentes crianças”, e esse 
ensino deveria ser ministrado aos professores por “profissionais altamente 
qualificados, cuja prática da experimentação científica e das técnicas da 
psicologia se completem por sólida cultura filosófica” (CONFERÊNCIAS..., 
1965, p. 18).

Antes da interrupção dessas Conferências por seis anos, em razão da II 
Guerra Mundial, houve a Conferência Internacional de Instrução Pública, 
em 1939, que tratou da Remuneração do Professorado Secundário e do Ensino 
da Geografia nas Escolas Secundárias, respectivamente, Recomendação n.º 16 
e Recomendação n.º 18. A primeira delas abordou as condições econômicas 
do magistério, uma vez que o ensino de grau médio estava destinado 
em grande parte à formação de elites e deveria “despertar o interesse de 
jovens qualificados, moral e intelectualmente, para a profissão docente” 
(CONFERÊNCIAS..., 1965, p. 24). Apontou como diretrizes contratuais a 
seguir pelos Ministérios: estabilidade funcional; recebimento de remuneração 
condizente com a importância da função; remuneração básica de uma mesma 
categoria de professores deveria ser igual em um mesmo país; sem diferença 
de vencimentos entre professores de ambos os sexos, e os chefes de família 
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deveriam ter suplementação financeira; aumento de salário no decorrer da 
carreira com cálculos que previssem a aposentadoria baseada na remuneração 
máxima (CONFERÊNCIAS..., 1965).

Aos profissionais do ensino secundário foram destacadas, em especial, 
as recomendações referentes aos salários dos diretores e diretoras que, pelos 
seus títulos ou dificuldades do cargo, deveriam ter direito a vencimentos mais 
elevados ou a uma suplementação, assim como os professores dessa etapa 
escolar, que teriam direito a uma aposentadoria condigna, com porcentagem 
elevada da remuneração, ou pensão para viúvas e filhos menores. Também, 
recomendou-se aos docentes do ensino secundário o “direito a licenças 
remuneradas, no caso de doença e de maternidade, e a uma aposentadoria 
em consequência de invalidez” (CONFERÊNCIAS..., 1965, p. 25).

Os estagiários e os professores nomeados de forma provisória igualmente 
foram contemplados, indicando-se o recebimento de remuneração suficiente 
para assegurar condições dignas de vida até serem nomeados de forma 
definitiva. Aos professores que atuassem em grandes centros urbanos ou 
regiões com condições particulares de vida, era previsto suplementação 
de vencimentos ou indenizações especiais de residência, custo de vida, a 
fim de prover as despesas requeridas por essas localidades. Para além da 
remuneração em espécie, o número das horas de aulas semanais acompanhava 
essas recomendações com a indicação fixa de horas suficientes não só ao 
preparo cuidadoso das aulas, mas também pressupondo momentos para 
leituras, atividades intelectuais e de lazer, aprimorando, assim, a atuação 
profissional dos professores.

A Recomendação n.º 18 trouxe ao debate que o ensino de geografia 
merecia ter relevância em todas as escolas de ensino secundário, pois poderia 
“despertar sentimento de estima por todos os povos e reforçar, assim, a 
compreensão e a colaboração entre as nações” por meio do incentivo ao 
“amor da pátria” e o “estudo dos empreendimentos humanos para adaptar 
o meio físico às suas necessidades”, considerando o “conhecimento das 
condições de vida dos povos” como o aspecto que conferia valor cultural 
e documentário à “ciência geográfica” (CONFERÊNCIAS..., 1965, p. 28). 
Como recomendação aos Ministérios de Instrução Pública dos vários países 
participantes, foi indicado ao ensino de geografia nas escolas secundárias 
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a abordagem dos conhecimentos sobre o meio físico, a geografia humana, 
política e a vida econômica do país e demais nações, buscando a integração 
com outras disciplinas, por exemplo, botânica, geologia, história, para que se 
desenvolvesse nos alunos a compreensão da correlação e das causas científicas 
dos aspectos geográficos.

Para um melhor desenvolvimento desse ensino, foi indicada igualmente 
a disponibilidade, nas escolas secundárias, de materiais didáticos, como 
mapas, coleção de pranchas, cinema, entre outros, que proporcionassem 
pesquisas, elaboração de monografias e a correspondência inter-regional e 
internacional, além da concessão de subsídios que permitissem a realização 
de excursões nas proximidades, em outras localidades e até no exterior. 
Seguindo a perspectiva, a formação dos professores de geografia para o ensino 
secundário deveria ser teórica e prática, articulada com as ciências biológicas 
e as ciências humanas, uma formação em constante aperfeiçoamento, e 
que houvesse também incentivo para viagens ao exterior, intercâmbio de 
professores e organização de cursos de férias.

Situação do magistério secundário após a II Guerra Mundial

No Brasil, a chamada Reforma Capanema, promulgada pelo então 
Ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, em 1942, por meio das 
leis orgânicas do ensino, que regulavam os ensinos secundário, industrial, 
comercial, agrícola e normal, definiu, de forma autoritária e nacionalizada, 
um tipo de ensino para a formação da elite política, uma vez que tornou o 
ensino secundário uma via de acesso ao ensino superior oferecido quase que 
exclusivamente pela iniciativa privada (DALLABRIDA, 2012). Aprovada pelo 
Decreto-Lei n. 4.244/1942, a Lei Orgânica do Ensino Secundário (LOES) 
apresentava um currículo extenso e de formação humanística, dividido em 
dois ciclos: o primeiro ciclo, chamado ginasial, com duração de quatro anos; 
o segundo ciclo, denominado colegial, com três anos.

Como destaque do período, além do crescimento explosivo do ensino 
secundário, o déficit de professores levou à necessidade de prover de imediato 
um magistério de emergência, uma vez que o número de Faculdades de 
Filosofia, Ciências e Letras criadas não atendia às exigências do momento, 
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pois localizavam-se nas capitais e nas grandes cidades das regiões mais 
desenvolvidas, impedindo os professores do interior de as frequentarem. 
Assim, os professores passaram a ser selecionados pelo exame de suficiência, 
definido pelo Decreto-Lei n. 8.777, de 22 de janeiro de 1946, que estabelecia 
para o candidato aprovado o direito ao registro de professor, ingresso na 
carreira do magistério secundário e o de lecionar nas regiões onde não 
existissem professores habilitados por faculdade de filosofia (PINTO, 2008).

Assim, esse debate permeou igualmente a Conferência de Instrução 
Pública ocorrida em 1954 que tratou acerca da Recomendação n.° 38, Formação 
do Magistério do Ensino Secundário, da Recomendação n. 39, Situação do 
Magistério do Ensino Secundário, considerando que, “em face da importância 
do papel educativo dos professores do ensino secundário na sociedade 
moderna, o recrutamento e a formação desse magistério são de primordial 
importância na elevação do nível geral da cultura” (CONFERÊNCIAS..., 
1965, p. 87). Além disso, também foi levado em conta que aos professores 
do ensino secundário cabia a missão de orientar os alunos, encaminhando-
os para a formação mais apropriada conforme suas aptidões e exigências 
sociais. A responsabilidade dos professores do ensino secundário era, de 
acordo com as proposições da Recomendação n. 38, “desenvolver as diversas 
elites necessárias a nosso tempo”, adaptando essa etapa escolar ao progresso 
e ao mundo moderno.

A temática sobre a formação do magistério secundário foi contemplada 
ainda pelos itens modalidades e condições de formação; planos de estudo; 
formação intensiva e aperfeiçoamento dos professores em função; 
contribuições das organizações internacionais. Dentre os destaques desses 
itens, há a abrangência da preparação profissional, que deveria conter não 
apenas as temáticas filosóficas da educação e a prática pedagógica, mas 
também “o estudo dos fatos e das relações sociais, sobre a moral profissional, 
sobre a compreensão internacional, etc., a fim de desenvolver o espírito de 
democracia, de liberdade e de fraternidade dos povos” (CONFERÊNCIAS..., 
1965, p. 90).

Outro ponto considerado foi o aperfeiçoamento contínuo do professor 
do ensino secundário que deveria ser incentivado durante toda a carreira, 
contemplando tanto os assuntos da disciplina ministrada em sala de aula 
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quanto os princípios e métodos pedagógicos correlatos às aspirações e 
necessidades do mundo moderno. Para isso, a publicação de obras e periódicos, 
assim como medidas que facilitassem o acesso à leitura desses materiais, 
teria de ser fomentada pelos estabelecimentos de formação pedagógica, 
por centros de documentação, órgãos de pesquisas educacionais, além das 
próprias organizações internacionais e as de caráter regional. Tais ações 
justificavam-se também pela necessidade de uma formação intensiva e em 
caráter excepcional de professores do ensino secundário devido ao aumento 
súbito do número de estudantes matriculados nessa etapa de escolarização.

Na mesma Conferência, houve ainda a Recomendação n. 39 já citada, 
que considerou a situação do magistério secundário:

[...] por um lado, que fora de suas funções e sem distinção de sexo, de 
raça, de côr, de religião, de opinião ou de crenças pessoais, o professor 
do ensino secundário deve gozar, como qualquer educador, do livre 
exercício de seus direitos cívicos, de acordo com a Declaração Universal 
dos direitos do Homem, mas que, por outro lado, sua missão de educador 
lhe impõe deveres com relação a seus alunos dos quais êle deve respeitar 
a consciência e a personalidade, bem como com relação às famílias de 
seus alunos, e que essa responsabilidade lhe cria obrigações diante da 
comunidade que êle é chamado a servir. (CONFERÊNCIAS..., 1965, 
p. 92-93).

Os conferencistas declararam que a atuação profissional do professor 
do ensino secundário e dos demais educadores colaborava de forma 
significativa com o “prestígio da profissão pela qualidade de sua contribuição 
intelectual e espiritual à vida nacional, tomando, como cidadão, sua parte de 
responsabilidades na vida social da coletividade”, uma vez que o “futuro da 
cultura e do pensamento depende em boa parte da qualidade” da formação 
inicial e continuada desses profissionais (CONFERÊNCIAS..., 1965, p. 93). 
Sendo a situação do magistério secundário estritamente vinculada à formação 
profissional, cabia às autoridades educacionais dos países, representadas 
pelos Ministérios da Educação, oferecerem todos os meios de crescimento 
constante do professor e de conhecimento dos conteúdos previstos em cada 
disciplina e dos métodos mais adequados ao ensino.
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Foi proposto, nesse sentido, que os Ministérios subsidiassem ações que 
atraíssem ao trabalho docente secundário “moços e moças particularmente 
dotados” e, por conseguinte, voltadas aos temas: elaboração do estatuto 
administrativo e profissional; critérios para nomeações e promoções; 
condições de trabalho; remuneração; admissão de professores estrangeiros. 
As propostas englobavam, entre outras, a participação de representantes 
autorizados pelos professores do secundário na elaboração das diretrizes 
referentes às condições de trabalho; que nenhum integrante do magistério 
secundário estivesse em situação de inferioridade, inclusive de remuneração, 
com relação às outras categorias que apresentassem títulos, formação e 
responsabilidade de mesmo nível; garantia máxima de estabilidade do 
emprego; que não houvesse “distinção injustificada” ao designar os candidatos 
ao cargo de professor secundário, como raça, religião, sexo, cor, nacionalidade; 
que os professores provenientes dos diversos estados de um mesmo país 
pudessem exercer as funções em qualquer território da Federação, contanto 
que se atentasse às diferenças linguísticas e de formação.

O destaque da décima terceira sessão da Conferência Internacional 
de Instrução Pública, em 1950, que aprovou a Recomendação n.º 29, foi o 
Intercâmbio Internacional de Educadores. As propostas versaram acerca do 
intercâmbio de professores por meio de missões ao estrangeiro como modo 
eficaz e prático para desenvolver a compreensão das diferenças existentes entre 
os povos e elevar assim o nível educacional dos países. Aos Ministérios da 
Educação foram submetidos preceitos que assegurassem a ampla publicidade 
dos programas de intercâmbio, o encorajamento das relações culturais 
internacionais entre os educadores locais e do estrangeiro de forma que 
envolvessem a participação de todas as categorias de professores.

Também foi recomendado às autoridades políticas que oferecessem 
garantia aos professores e educadores para que não perdessem os direitos 
enquanto estivessem em exercício do trabalho profissional no exterior, 
inclusive com auxílios financeiros para a execução dos projetos de intercâmbio 
e de missões ao estrangeiro, colaborando igualmente com as despesas de 
transporte, custo de vida, formação acadêmica e outras necessidades essenciais. 
Igualmente, foi evidenciado o fomento pelos governos aos estabelecimentos 
de ensino, públicos e privados, para receber professores de outros países, 
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conforme as necessidades de pessoal docente especializado em certas áreas 
da educação, assim como para conceder que seus professores fossem atuar 
e se aperfeiçoar no exterior.

Outro tema abordado nas Conferências foi o ensino das disciplinas 
curriculares, como observado na Recomendação n. 22, elaborada na IX 
Conferência Internacional de Instrução Pública, realizada em 1947, que debateu 
sobre A Educação Física no Ensino Secundário. Essa Recomendação indicava 
como essencial aos jovens secundaristas não apenas o preparo intelectual, 
mas igualmente o “treinamento físico para realização da educação integral 
e de um desenvolvimento harmônico”, sendo a prática da educação física 
colaborativa tanto à formação corporal quanto à constituição moral e social 
(CONFERÊNCIAS..., 1965, p. 35). Para tanto, as proposições recomendavam 
que, obrigatoriamente, deveriam ter aulas de educação física em todas as 
classes do ensino secundário a partir do plano de estudos formulado em 
conjunto por médico, técnico de instrução pública e professores de educação 
física, destacando liberdade aos professores de adaptação dos programas e 
instruções oficiais conforme as particularidades da escola, sexo e capacidade 
dos alunos.

A décima terceira Conferência de Instrução Pública, ocorrida em 1950, 
tratou, na Recomendação n.° 30, sobre O Ensino de Trabalhos Manuais 
nas Escolas Secundárias. As vinte propostas indicadas acerca desse tema 
abordaram que os trabalhos manuais favoreciam aos jovens secundaristas o 
despertar do sentido da realidade, contribuindo com o respeito pelo trabalho 
humano em vários aspectos, uma vez que sua formação era na maioria 
demasiado teórica. Dentre o programa de educação manual, os trabalhos 
contemplados, portanto, não poderiam ser apenas atividades habituais, 
como trabalhos com madeira e ferro, ofícios domésticos, cartonagem, entre 
outros, mas também tecelagem, cerâmica, olaria, jardinagem, criação de 
animais ou trabalhos agrícolas, etc., considerando recursos e necessidades 
singulares do meio local, regional e nacional (CONFERÊNCIAS..., 1965).

Conforme a Recomendação n.° 30, as atividades manuais constituíam 
“precioso elemento para a formação moral, social e estética da criança e 
do adolescente”, sendo “importantes meios de expressão, de observação e 
de pesquisa” (CONFERÊNCIAS..., 1965, p. 49). Além disso, as propostas 
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indicaram também que essas atividades permitiriam conhecer a personalidade 
dos alunos, revelando suas aptidões e facilitando sua orientação escolar e 
profissional. Para isso, os métodos utilizados precisavam estimular a liberdade 
criadora, segundo as capacidades individuais, e realizados preferencialmente 
em equipe, a fim de promover igualmente o sentimento de solidariedade.

A décima quinta edição da Conferência de Instrução Pública teve 
como tema da Recomendação n.° 35 O Ensino de Ciências Naturais nas 
Escolas Secundárias, com a aprovação de treze propostas, em 1952. Essa 
Recomendação indicava que, sem o estudo das ciências naturais, a educação 
estaria incompleta, e que a modernidade demandava conhecimentos científicos 
para melhor compreensão do meio natural e assim aprimorar as condições de 
vida dos seres humanos. Nesse sentido, propiciar aos alunos o conhecimento 
da estrutura, do funcionamento e da conservação do corpo humano e dos 
demais seres vivos, assim como da natureza, da interdependência dos seres 
e da dependência humana em nutrir-se do solo, faz parte dos objetivos do 
ensino dessa disciplina curricular (CONFERÊNCIAS..., 1965).

A Recomendação n. 35 considerava, do mesmo modo, que o estudo das 
ciências naturais poderia contribuir para o desenvolvimento das qualidades 
morais ao evidenciar “os felizes resultados da colaboração internacional no 
domínio da pesquisa científica e que tende assim a melhorar as relações 
entre os homens” (CONFERÊNCIAS..., 1965, p. 71). Por isso, as discussões 
do evento almejavam:

[...] formar a inteligência da criança pelos métodos ativos, esforçando-
se por cultivar e, na ocasião oportuna, desenvolver as capacidades 
de observação, de descrição e de julgamento (descoberta, invenção, 
comparação, classificação); desenvolver o amor da verdade e da probidade 
intelectual, a satisfação do trabalho bem feito e o senso de ordem; levar 
à habilidade manual; desenvolver o amor da natureza, a apreciação de 
suas belezas e o respeito da vida; inspirar o dever de salvaguardar os 
recursos humanos e as riquezas naturais. (CONFERÊNCIAS..., 1965, 
p. 71).

Em 1956, a Conferência de Instrução Pública apresentou a Recomendação 
n. 41, sobre o Ensino das Artes Plásticas nas Escolas Primárias e Secundárias; 
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e também a Recomendação n. 43, acerca do Ensino da Matemática na Escola 
Secundária, ambas aprovadas com trinta e seis propostas cada uma. A 
Recomendação n.° 41 considerava o ensino das artes plásticas de “grande 
valor educativo nos planos estéticos, intelectual e moral”, permitindo “ao 
educador uma exploração psicológica do aluno, bem como o descobrimento 
de seus talentos artísticos” (CONFERÊNCIAS..., 1965, p. 107-108).

Essa Recomendação expunha também que os conhecimentos e as 
técnicas desenvolvidas pelo ensino das artes plásticas poderiam ser úteis 
tanto aos estudos quanto ao desempenho de uma profissão, para melhor 
aproveitar as horas de lazer e mais satisfatoriamente apreciar a natureza, a vida, 
as atividades de produção e a própria arte. Justificava-se essa proposta por ser 
considerada pelos conferencistas “fator educativo indispensável ao completo 
desenvolvimento da personalidade e poderoso meio de conhecimento mais 
profundo da realidade” (CONFERÊNCIAS..., 1965, p. 108). Em vista disso, a 
educação visual deveria ser mais explicitada, porque o aumento da reprodução 
de imagens por meio da fotografia, do cinema, da televisão, representava 
à época um elemento de progresso tão significativo quanto o foi outrora a 
invenção da imprensa.

Já a Recomendação n. 43 teve as propostas divididas em seções: 
objetivos do ensino da matemática; programas; métodos; materiais de 
ensino; professores; colaboração internacional. O ensino da matemática 
foi considerado como “indiscutível valor [...] importante papel no progresso 
científico, técnico e econômico”, sendo o seu treinamento “um benefício e um 
privilégio para o ser humano, sem consideração por raça, sexo, condição e 
atividades” (CONFERÊNCIAS..., 1965, p. 118). Os conferencistas indicavam 
que o ensino da matemática na escola secundária deveria ter como um dos 
objetivos o alcance da capacidade intelectual e da formação do caráter, que 
levariam o indivíduo:

[...] ao processo lógico na ação (pensamento, análise, abstração, 
esquematização, raciocínio dedutivo, generalização, especialização, 
aplicação, crítica, etc.), às qualidades do pensamento racional e sua 
expressão (ordem, precisão, clareza, concisão, etc.), à observação, aos 
conceitos de espaço e número, à intuição e imaginação no campo 
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abstrato, à atenção e ao poder de concentração, à perseverança e ao 
hábito do esforço ordenado, e finalmente à formação do ponto de vista 
científico (objetividade, etc.). (CONFERÊNCIAS..., 1965, p. 118-119).

Os objetivos propostos estariam explícitos nos programas dos estudos 
de matemática e, constantemente, deveriam ser atualizados e adaptados 
de acordo com o progresso da ciência, com as necessidades que surgissem 
nas atividades técnicas e apresentadas pela vida moderna. Por isso, os 
professores atuantes nessa disciplina curricular precisavam estar dispostos 
ao aperfeiçoamento contínuo para acompanhar os avanços teóricos, as 
aplicações no dia a dia e os recentes métodos de ensino que contribuiriam 
ao desenvolvimento moderno das ciências da matemática. Desse modo, aos 
governos e aos organismos internacionais coube a indicação de promover 
o intercâmbio de ideias, trabalhos, pesquisas, tanto por meio da circulação 
de publicações, palestras, reuniões, quanto pelo incentivo à realização de 
viagens de estudos ao exterior aos professores que ministravam a disciplina 
de matemática.

Por fim, a Conferência de Instrução Pública que teve como abordagem 
o ensino secundário apreciou a Recomendação n. 50, em 1960, sobre a 
Elaboração e Expedição dos Programas de Ensino Secundário. Os programas 
de estudos instigaram, na ocasião, interesse particular na comissão consultiva 
internacional dos programas escolares (instaurada pela UNESCO), visto 
que a “crise” de crescimento das matrículas no ensino secundário impôs 
mudanças na estruturação e no ditame dos planos de estudo e programas 
escolares, tornando possivel “acolher um número cada vez maior de 
crianças cujas aptidões intelectuais, origem social e atividades futuras [...] 
[possam] ser as mais diversas”, já que até então era destinado a uma minoria 
(CONFERÊNCIAS..., 1965, p. 169-170).

Essa Conferência considerou que os programas de ensino da educação 
secundária deveriam preparar os jovens “para a vida e para o trabalho 
socialmente útil”, dado que “o acentuado progresso da ciência e da técnica 
reclama formas renovadas de pensamento e ação”, e a sua concepção de 
ensino  busca o “justo equilíbrio entre a formação humanista e a científica” 
(CONFERÊNCIAS..., 1965, p. 170). Assim, a Recomendação n. 50 constou 
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de princípios e normas de elaboração dos programas alusivos à estrutura 
do ensino e aos seus conteúdos; de expedição e aplicação dos programas; 
de aspectos internacionais dos problemas.

Os apontamentos dessa Recomendação direcionaram, acerca da 
elaboração dos planos de estudo e dos programas, a uma busca de “equilíbrio 
entre os diversos aspectos da educação (intelectual, moral, social, manual, 
físico e estético) de maneira a assegurar a cada aluno desenvolvimento 
integral e harmonioso”. Para tanto, sugeriu-se atentar ao “que cada disciplina 
pode contribuir, sob formas diversas, não somente para enriquecer os 
conhecimentos do aluno, como também desenvolver sua personalidade 
e orientá-lo diante do mundo que o cerca” (CONFERÊNCIAS..., 1965, p. 
171). Além disso, as proposições abrangeram aspectos que incentivavam a 
“dupla tendência de intensificar a iniciação ao trabalho e os conhecimentos 
de ordem prática e profissional”, do mesmo modo que sugeria a ampliação 
de “conhecimentos de cultura geral nas escolas técnicas e profissionais”, 
que asseguravam a importância das “conexões” entre disciplinas diferentes 
podendo haver complemento mútuo, que reforçavam “os laços entre a escola e 
o meio cultural, econômico e social” por meio da oportunidade de exposição 
das ideias sobre os programas pelos pais dos alunos e os representantes de 
diversos órgãos com interesse nos problemas da educação.

Considerações

A análise das Recomendações das Conferências Internacionais de 
Instrução Pública, ocorridas entre os anos de 1934 e 1963, promovidas 
inicialmente pelo Bureau Internacional de Instrução Pública e a partir 
de 1947 pelo Bureau, mas com direção da Unesco, indica que a discussão 
transnacional relativa à educação já é recorrente desde os anos de 1930. A 
educação como movimento educativo transnacional é construída a partir 
da interlocução entre as dinâmicas nacionais e internacionais, na qual as 
organizações intergovernamentais  caracterizam-se como balizadoras da 
agenda de iniciativas e das mediações políticas, em particular, voltadas ao 
projeto desenvolvimentista em busca da modernização e do progresso das 
nações. Embora as leis e a estrutura dos sistemas educativos resultem das 
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políticas públicas estabelecidas pelas autoridades governamentais, segue-se 
um pensamento mais global delimitado em função dos aspectos considerados 
prioritários ao crescimento dos países.

A realização de conferências educacionais, de missões técnicas para 
orientação do planejamento educacional, assistência na produção do 
conhecimento à implementação das políticas são algumas das ações com 
relação à modernização do ensino e ao avanço da escola de massas. Nesse 
sentido, as Recomendações das Conferências Internacionais de Instrução 
Pública, constituídas em “Carta Internacional da Educação”, formaram um 

“conjunto de normas da mais ampla autoridade técnica e moral, por 
serem elaboradas com fundamento na realidade escolar dos países 
participantes e aprovadas, após acurado exame, pelas autoridades 
superiores responsáveis pelo ensino nesses países” (PASQUALE, 1965, 
p. IX). 

As temáticas abordadas nessas Recomendações  referem-se, entre 
outras, à formação geral, pedagógica e científica dos professores do ensino 
secundário; ao ensino de psicologia na formação desses professores a partir 
do estudo da criança e do adolescente; à remuneração do professorado 
secundarista e às condições econômicas do magistério como incentivo 
de profissionais qualificados; aos programas de ensino e a preparação dos 
jovens para a vida e para o trabalho, visando a desenvolver os diversos 
aspectos da educação, intelectual, moral, social, estético, cultural. Dentre as 
recomendações, merece destaque a indicação de uma formação científica 
bem desenvolvida dos professores secundaristas, ministrada em instituições 
universitárias ou estabelecimentos de ensino superior, sendo relevantes 
os estudos de psicologia da criança e do adolescente em seus aspectos 
intelectuais, cognitivos, individuais e sociais, lançando ao debate os limites 
do uso de testes de inteligência e personalidade. Corroborando a ideia 
de uma formação científica e sólida aos professores, o ensino de ciências 
naturais e de geografia apontou para o intercâmbio no domínio da pesquisa 
científica com o intuito de conhecer a cultura dos diversos povos e melhorar 
as relações entre os homens.
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Após a II Guerra Mundial, as recomendações salientaram o ensino das 
disciplinas curriculares, os programas de ensino, a formação e o intercâmbio 
do magistério secundário. Assim, foi significativo o ensino das artes 
plásticas como forma de ampliar o conhecimento da realidade e como fator 
educativo de valor estético e intelectual indispensável ao desenvolvimento 
da personalidade dos estudantes secundaristas; da educação física como 
prática que favorece o desenvolvimento corporal e a constituição moral e 
social, propiciando a educação integral dos jovens. Além disso, foi expressiva 
a discussão sobre o ensino da matemática como possibilidade de ampliação 
da racionalidade e da formação técnico-científica aliada à formação inicial e 
contínua dos professores de acordo com os avanços teóricos-metodológicos 
correlatos ao desenvolvimento de um ensino secundário e às intenções de 
uma sociedade moderna.

Por fim, a proposta de intercâmbio dos educadores como missões ao 
estrangeiro e como modo de fortalecer as relações culturais internacionais 
e a compreensão dos diferentes modos de vida dos povos pareceu ter como 
objetivo a contribuição com o crescimento educacional e o movimento 
transnacional, abrangendo as dimensões econômica, social, política, cultural. 
O processo de integração era fator importante à formação de professores, 
vistos como cerne do sistema educacional, assim, a qualificação profissional 
conforme as propostas traria condições de um ensino mais condizente com 
as necessidades dos estudantes secundaristas e com a sociedade moderna 
que se ambicionava pelos países.
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O sociólogo Luiz Aguiar de Costa Pinto e seu 
projeto editorial à frente do CLAPCS (1959-1962): 
concepções transnacionais para a educação e para 
a sociologia latino-americana 

Leziany Silveira Daniel – UFPR

Introdução

A relação entre a educação e as ciências sociais no Brasil nos meados 
do século XX foi fator fundamental para pensar a constituição do campo 
de pesquisa em educação, principalmente, a partir de projetos como o 
Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE), idealizado por Anísio 
Teixeira, que contava com a colaboração decisiva da Organização das Nações 
Unidas para Educação, Ciências e Cultura (UNESCO). Contudo, não era 
um projeto de um organismo internacional isolado. Era preciso adequar 
o Brasil e a América Latina aos novos ditames do capitalismo mundial. É 
no interior destas intenções que projetos subsidiados pela UNESCO e por 
outros organismos internacionais se configuram.

Em meados do século XX, com o Brasil em franco processo de 
industrialização, com um novo quadro de atividades produtivas, assim como 
a intensa urbanização, apresentavam-se “novas tendências modernizadoras”. 
Era preciso, então, entender o desenvolvimento do Brasil, além do aspecto 
econômico, mas também social, definindo-se determinados temas a serem 
enfrentados pelas ciências sociais. 
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Em especial, à frente do CLAPCS (Centro Latino Americano de Pesquisas 
em Ciências Sociais)1 estava o sociólogo baiano Luiz Aguiar de Costa Pinto 
(1920-2002)2, professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade 
do Brasil, que realizou junto ao Centro, quando assumiu sua direção em 1958 
até sua saída em 1961, interessante atuação e projeto editorial que tornou 
possível, por exemplo, analisar como as discussões acerca dos projetos de 
educação para o Brasil e, mesmo para a América Latina, tomaram uma 
outra perspectiva de investigação, no interior da construção do campo da 
sociologia científica na América Latina. 

Ainda no início da década de 1950, o Brasil foi escolhido para sediar 
a pesquisa patrocinada pela UNESCO sobre as relações étnico-raciais e 

1.  Segundo Bringel et all (2014) o CLAPCS representou um importante momento de 
desenvolvimento da sociologia latino-americana no Brasil. Entre os motivos estão: “deve-
se sublinhar, inicialmente, o fato de ele ter sido uma das primeiras experiências no sentido 
da articulação de pesquisa nesta área, tendo sido fundado em 1957. Salienta-se ainda a sua 
grande produtividade em termos do volume de trabalhos realizados, resultando em um 
enriquecimento teórico, empírico, metodológico e analítico” (p. 34).
2.  Luiz Aguiar de Costa Pinto nasceu em Salvador, Bahia, no ano de 1920, sendo de uma 
família tradicional e do meio político, herdeira de engenhos. Estudou na Faculdade de 
Medicina de Salvador, abandonando o curso quando seu pai faleceu. Ao se mudar com a 
família para o Rio de Janeiro, em 1939, ingressou na Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi), 
integrando a primeira geração de cientistas sociais.  Pouco tempo depois foi preso por oito 
meses por suas atividades antiestadonovistas. Envolveu-se no movimento estudantil e militou 
na Juventude Comunista. Participou da criação da Sociedade Brasileira de Antropologia e 
Etnologia, em 1941, ideia de Arthur Ramos, do qual era próximo. Foi próximo do catedrático 
Jacques Lambert ao lado de Hildebrando Leal.   Costa Pinto publicou diversos trabalhos 
em Sociologia, revista que pertencia à Escola Livre de Sociologia e Política (SP), abordando 
temas como o ensino das ciências sociais, a profissionalização do sociólogo, aspectos teóricos 
e empíricos da pesquisa sociológica e relações raciais. Com a volta de Lambert à França, 
Leal assumiu a cadeira de sociologia interinamente, só saindo em 1965, quando foi jubilado. 
Costa Pinto só conseguiu ser professor catedrático da Faculdade de Ciências Econômicas da 
Universidade do Brasil, em 1958. Passou, contudo, a atuar em funções de âmbito internacional. 
Manteve contato com Donald Pierson e a sociologia americana. Em agosto de 1950, Costa 
Pinto participou do 1º Congresso do Negro Brasileiro, ocorrido no Rio de Janeiro, sob o 
patrocínio do Teatro Experimental do Negro. Ele já vinha estabelecendo contatos com a 
Unesco visando a sua inserção na pesquisa sobre as relações raciais no Brasil. Foi Vice-
Presidente da Associação Internacional de Sociologia (1956-1959), Professor Visitante das 
Universidades de Buenos Aires (1960-1963), de Tulane, USA (1962), e da Califórnia, Berkeley 
(1964), Chefe da Missão de Ciências Sociais da UNESCO na América Latina (1957-1959), 
Membro do Comitê de Peritos sobre Relações de Raças da UNESCO (1949), entre outros. 
Algumas publicações: Lutas de famílias no Brasil, 1949, da Coleção Brasiliana; Recôncavo: 
laboratório de uma experiência humana, de 1958. (BRASIL JÚNIOR, 2017; MAIO, 2007; 
COSTA PINTO & BAZANELLA, 1967). 
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Costa Pinto, já neste momento, ajudou a conceber o caráter da pesquisa 
que se desenvolveria. Ele, já neste momento, concebia o país “como modelo 
para tornar inteligível o capitalismo periférico”, no qual os “temas da 
industrialização, do desenvolvimento, da modernização e suas contradições 
fazem parte da pauta do otimismo sociológico do pós-guerra incorporado 
também por agências intergovernamentais como a UNESCO” (MAIO, 2007, 
p. 12).  Com esta experiência, segundo Maio (2017), Costa Pinto “exerceu 
papel decisivo na transformação de uma imagem tradicional do Brasil 
como experiência civilizacional a oferecer lições de cooperação inter-racial 
à humanidade, em plano de pesquisa para desvendar os problemas, os dilemas 
da transição de uma sociedade periférica à modernidade” (p. 13). 

Vale destacar que a escolha de Costa Pinto em participar no final dos 
anos 1950 do projeto transnacional do CLAPCS se deveu, em grande medida, 
aos impedimentos acadêmicos de sua atuação na área da sociologia no Brasil. 
Segundo Brasil Júnior (2017), ao analisar a dificuldade de constituição da 
sociologia científica no Rio de Janeiro e de seu caráter crítico frente às análises 
sociais, Costa Pinto, por exemplo, nunca pôde concursar efetivamente para a 
cátedra de sociologia da Faculdade Nacional de Filosofia, da Universidade do 
Brasil, tendo que estabelecer “redes de sociabilidade” (SIRINELLI, 2003) em 
outros espaços, multiplicando “sus vinculaciones con instituciones y proyectos 
de investigación, al igual que mediante la exitosa internacionalización de su 
circulación académica” (BRASIL JÚNIOR, 2017, p. 92). 

Desde os anos 40 do século XX a sociologia na América Latina vinha 
passando por um processo crescente de institucionalização, rompendo as 
fronteiras do ensino nas universidades, no qual predominava a chamada 
“sociologia de cátedra” ou “sociologia dos advogados” (VILA, 2016). 

Os sociólogos latino-americanos, como Gino Germani (Argentina) 
e Echavarría (México) passaram a conceber a sociologia como ciência de 
orientação, acreditando no papel transformador do Estado. 

Neste caso, a institucionalização da sociologia passou a ganhar maiores 
contornos com a ampliação dos espaços de socialização intelectual latino-
americana, construindo uma “sociologia científica”, a partir, por exemplo, 
da criação de associações, reuniões etc. 
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Costa Pinto, neste sentido, participa deste processo, com pesquisas 
sociológicas, marcadamente transnacionais, dirigindo e tecendo um 
determinado caráter nas principais associações sociológicas latino-americanas, 
como é o caso do CLAPCS. O intelectual Costa Pinto foi tanto criador como 
mediador cultural (SIRINELLI, 1999; GOMES & HANSEN, 2016), que ao 
transitar no campo da sociologia, em processo de institucionalização da 
pesquisa científica, arregimentou um repertório (ALONSO, 2012)3 que o 
permitiu circular no campo, entre consensos e embates, criando performances 
próprias de atuação (ALONSO, 2012)4. Consideramos de uma forma geral, 
que Costa Pinto, participou da criação e da ampliação dos espaços públicos 
e das redes de sociabilidade dos sociólogos latino-americanos, mediante a 
realização de eventos e de congressos próprios da área, atendendo agendas 
coletivas, bem como idealizando a construção de projeto editorial dos livros 
do CLAPCS, e tomando a imprensa, no caso da publicação do boletim/revista 
criados, como peça-chave fundamental para a ampliação e a divulgação das 
pesquisas em sociologia na América Latina. 

Para tanto, este artigo busca analisar como Costa Pinto encampou um 
projeto editorial à frente do CLAPCS, colocando a educação, articulada aos 
estudos das ciências sociais, como tema importante na agenda das pesquisas 
e políticas dos países latino-americanos.

Como fontes privilegiadas para este estudo estão: artigos publicados 
no Boletim do Centro Latino Americano de Pesquisas em Ciências Sociais 
(entre 1957 e 1962), depois denominado de revista América Latina; obras 
publicadas pelo CLAPCS no período da direção de Costa Pinto, em especial 
os Anais do Seminário Internacional sobre “resistência à mudança”, de 1960; 
entre outros. 

3.  Repertório, na teoria de Charles Tilly, “é um conjunto de formas de ação” e que aponta 
“a existência de padrões de ação coletiva compartilhados” (ALONSO, 2012, p. 23). Neste 
caso, procuro perceber como Costa Pinto utiliza este repertório que “delimita o espectro de 
rotinas disponíveis, mas faculta aos agentes executá-las à sua maneira e escolher dentre elas 
estrategicamente, norteados pelo andamento da interação, com as opções dos contendores 
em ajuste recíproco e contínuo” (idem, p. 25)
4.  Já performance, conceito criado por Tilly mais ao final de sua vida, no qual “a ideia de 
repertório como conjunto de performances se desenvolve”. Assim, “o repertório aparece 
agora como feito e refeito, numa “história de contínua inovação e modulação” (ALONSO, 
2012, p. 30), no qual “repertórios são aprendidos durante performances confrontacionais – 
só se aprende a marchar, marchando – e performances modificam os repertórios, contínua 
e incrementalmente” (idem, p. 31)
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A Sociologia científica em construção na América Latina: a 
agenda do CLAPCS na gestão de Costa Pinto

O Centro Latino-Americano de Pesquisas em Ciências Sociais (CLAPCS) 
foi oficialmente criado em 17 de abril de 1957, tendo como objetivo a realização 
de estudos de problemas próprios da região latino-americana. A partir da 
2ª Conferência Regional de Ciências Sociais para a América Latina (Rio de 
Janeiro, abril de 1957), define-se como principal financiador da CLAPCS 
a UNESCO, tendo sua sede no Rio de Janeiro, criando-se, em paralelo a 
Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO), com sede em 
Santiago, no Chile.   

Costa Pinto, neste sentido, foi figura central para sua concepção, 
fundação e desenvolvimento, embora só tenha dirigido o CLAPCS entre 
1957 e 1961. Além de diretor do CLAPCS, Costa Pinto também exerceu ao 
mesmo tempo a vice-presidência da International Sociological Association 
(ISA), além de ser membro destacado da Sociedade Brasileira de Sociologia 
(SBS) e do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Brasil. Em 1961 foi 
substituído na direção do CLAPCS por Manuel Diegues Júnior (1912-1991)5 
em eleição realizada em uma Reunião extraordinária do Comitê Diretor em 
março de 1961 na cidade de Bogotá (BRINGEL et al, 2015).

O CLAPCS era gerido por Comitê Diretor responsável pela coordenação 
tanto do Centro como da FLACSO, no Chile. Contava como primeira equipe 
operativa os professores Waldemiro Bazzanella6 que foi Secretário Geral do 

5.  A maior parte das revistas América Latina publicadas pelo CLAPCS ocorreu na década 
de 1960, quando Diégues Júnior era diretor. Nesta mesma passagem, ressalta que mais tarde 
Diégues foi nomeado diretor do Departamento Nacional de Cultura pela ditadura militar. 
Diégues Júnior “amplificó el proyecto delineado por Costa Pinto para las ciencias sociales 
brasileras en su conexión latino-americana” (GRISENDI, 2014, p. 155).
6.  Em artigo “Waldemiro Bazzanella. Relembrando um amigo”, de 2002, Costa Pinto 
homenageia o amigo e colega de trabalho, que havia falecido em fevereiro de 2002, 
relembrando as diversas oportunidades em que trabalhou com Bazzanella. De família 
de imigrantes italianos, sendo o avô fundador da cidade de Rio do Sul/SC. Costa Pinto, o 
chamava de “Baza”, quando ainda o tinha como aluno na Faculdade Nacional de Filosofia 
da Universidade do Brasil (COSTA PINTO, 2002). Quando Costa Pinto foi diretor Serviço 
de Pesquisa da Secretaria de Agricultura da Prefeitura do Distrito Federal (Rio de Janeiro), 
convidou Bazzanella e Thomaz Pompeu Accioly Borges para serem seus assessores técnicos. 
Mais tarde, Costa Pinto foi convidado por Anísio Teixeira para ser o primeiro coordenador 
da Divisão de Pesquisas Sociais do CBPE, convidando colegas como Djacir Menezes, 
Clovis Caldeira e Manuel Diégues Junior. Quando Costa Pinto foi nomeado catedrático, 
em 1959, convidou Bazzanella para ser seu assistente. Bazzanella que era professor interino 
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Centro, a pedido de Costa Pinto, produzindo com ele alguns livros, além de 
Thomaz Pompeu Accioly Borges, Joaquim Costa Pinto e Anita Hirsch, esta 
última vinda da França. Também se juntaram a eles, pouco tempo depois, 
João Roberto Moreira, intelectual que trabalhou muito tempo no CBPE e que 
teve seu livro “Educação e desenvolvimento no Brasil”7 publicado em 1960 
pelo CLAPCS, com prefácio de Costa Pinto (DANIEL, 2009). Para tanto:

apesar de relativamente curta, a etapa de Costa Pinto na direção do 
CLAPCS foi crucial. Criaram-se os pilares de uma conectividade 
regional em Ciências Sociais sem precedentes entre o Brasil e o restante 
dos países da região. Talvez um dos maiores méritos e inovações do 
CLAPCS nesse momento tenha sido justamente a proposta de ir 
além de contatos rápidos e informais entre intelectuais (em eventos, 
seminários, encontros, etc.) para criar pesquisas coletivas que envolviam 
pesquisadores de diferentes países da região sobre temas fundamentais 
para o subcontinente. (BRINGEL et all, 2015, p. 14)

Uma de suas primeiras iniciativas e que exerceu importante lugar de 
sociabilidade dos sociólogos latino-americanos, foi a criação do Boletim 
do CLAPCS, em 1957, que depois, em 1962, se tornaria a revista América 
Latina. Neste caso, em especial, “a revista é antes de tudo, um lugar de 
fermentação intelectual e de relação afetiva, ao mesmo tempo viveiro e 
espaço de sociabilidade” (SIRINELLI, 2003, p. 249).

O ano de 1959 tem início com dois projetos de pesquisa organizados 
pelo Centro de abrangência transnacional:  Os projetos “Estado atual das 

fez concurso “para conservar emprego” e “passou com brilhantismo” (idem, 356). Foi com 
Bazzanella que a encomenda de um livro pelo CLAPCS foi escrito sobre sociologia do 
desenvolvimento. Costa Pinto “disse que só aceitaria a incumbência se o contrato fosse 
comigo e com o Bazzanella. Minha exigência foi aceita e juntos organizamos dois volumes, 
pagos pelo Centro e publicados pela Zahar Editores. O primeiro tinha como título Teoria 
do Desenvolvimento e o segundo, Processos e Implicações do Desenvolvimento. Meu livro 
Estrutura de Classes y Cambio Social, publicado pela Editorial Paidos, de Buenos Aires, já 
na 3ª edição, eu dediquei ao Bazzanella como prova de minha estima e gratidão” (idem, p. 
358, grifos do autor)
7.  Para saber mais sobre o livro recomendamos artigo de Brandão et all, de 1996, “O 
esquecimento de um livro: tentativa de reconstituição de uma tradição intelectual no 
campo educacional”.
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Ciências Sociais na América Latina”8 e “Novas tarefas da Antropologia na 
América Latina”. Ainda em 1959 ocorreu o lançamento da primeira publicação 
do Centro, a monografia ‘Recôncavo – Laboratório de uma Experiência 
Humana’, do Diretor do Centro, Costa Pinto. 

Com o patrocínio do Centro e da FLACSO, realizou-se no Rio de Janeiro, 
entre 19 e 24 de outubro de 1959, o Seminário Científico Internacional sobre 
o tema: “Resistências à Mudança – fatores que impedem ou dificultam o 
Desenvolvimento”. No ano seguinte foram publicados os Anais9 do evento 
(décima publicação do CLAPCS), com o Introdução de Costa Pinto. 

Num texto de 10 páginas, escritas em março de 1960, Costa Pinto 
descreve não só aspectos considerados por ele importantes do Seminário, 
mas principalmente, destaca o trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo 
CENTRO, com ele à frente da gestão. Ressalta o importante trabalho que 
o centro vinha realizando acerca das pesquisas sociais na América Latina, 
dedicando-se, 

8.  Esta pesquisa resultou em publicações do CLAPCS, constituindo uma espécie de “projeto 
editorial” de Costa Pinto. Até o momento localizou-se as seguintes publicações: Recôncavo: 
laboratório de uma experiência humana, de Costa Pinto, de 1958 (publicação n. 1); Las 
ciências sociales en el Uruguay, de Aldo Solari, de 1959 ; Estado actual de las ciências sociales 
en Chile, de Luiz Donoso & Alejandro Zorbas, 1959 (publicação n. 9); El estado actual de 
las ciências sociales en Venezuela, de Michelena, de 1960 (publicação n. 11); Estratificación 
y movilidad social en el  Uruguay: fuentes bibliograficas (1880-1958), de Isaac Ganón, de 1959 
(publicação n. 5); Estratificación y movilidad  sociales en Chile: fuentes bibliográficas (desde 
los origenes históricas hasta 1960), de Antonio Ruiz Urbina, D. Zorbas, Alejandro Donoso e 
Luiz Varela, de 1960 (publicação n. 17); Problemas da urbanização na América Latina: fontes 
bibliográficas, de W. Bazzanella, de 1960; Las ciências sociales em Colombia, de José Rafael 
Arboleta, de 1959 (publicação n. 7); Estratificación y movilidad social em Argentina: fuentes 
bibliográficas (1880-1958), de Sérgio Bogu, de 1959 (publicação n. 6); Las ciências sociales em 
Costa Rica, de Jimenes Campos e Carlos Maria, de 1959 (publicação n. 8); Request presented 
to the special find by the government to provide expanded facilities, do CLAPCS, 1959.
9.   Ao destacar a eficiência de Bazzanella como Secretário Geral do CLAPCS, Costa Pinto 
ressalta que “foi de extraordinária eficiência sua colaboração ao “Seminário Internacional 
sobre Resistências à Mudança–Fatores que Dificultam ou Impedem o Desenvolvimento 
Econômico”, organizado pelo Centro, do qual participaram, entre outros, C. Wright Mills 
e Jacques Lambert. Bazzanella, Thomas Pompeu Accioly Borges e J. Roberto Moreira 
encarregaram-se de fazer um resumo das teses apresentadas que não puderam ser publicadas 
na íntegra no volume que resultou dos trabalhos e que tem o mesmo título do seminário, 
sendo editado pelo Centro Latino-Americano de Pesquisa em Ciências Sociais (publicação 
n.10) e distribuído pela Livraria Civilização Brasileira” (COSTA PINTO, 2002, p. 357)
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exclusivamente à pesquisa social em toda a região latino-americana, 
onde as ciências sociais, na maior parte dos países, ainda está longe de 
uma fase de pleno florescimento, e em outros carecem mesmo de ser 
implantadas (...) inventar formas e fórmulas de cooperação científica 
regional que separasse o acessório do fundamental (p. 1960, p. 5)

O Seminário, que foi realizado no Museu Nacional da Quinta da Boa 
Vista, contou com a participação de 60 cientistas sociais, vindos de mais 
de 20 países da América do Sul, Central, Norte e da Europa, discutindo-
se 43 trabalhos. Costa Pinto salienta que no Boletim do CLAPCS, de n. 
2, de novembro de 1950, foi publicada a lista completa de participantes e 
suas teses, bem como das instituições colaboradoras. Devido ao número 
grande de teses, salienta que nos Anais foram publicados somente os textos 
encomendados aos participantes, que funcionaram também como relatores 
de temas e sessões.

Destacando a temática do seminário, salienta que as discussões 
atenderam ao objetivo proposto, destacando que este “obedeceu à intenção 
de colher a opinião e confrontar a experiência sobre os fatores e condições 
que podem comprometer a execução prática de políticas concebidas para 
promover o progresso econômico e social” (COSTA PINTO, 1960, p. 7)

O intuito de “pensar cientificamente no problema do desenvolvimento” 
teria sido atingido, atentando para os fatores que impedem ou dificultam 
o seu atraso, sendo neste caso papel das ciências sociais dos países menos 
desenvolvidos, identificar e analisar esses fatores impeditivos (idem, 
p. 8) Ressalta, neste sentido, a diferença do desenvolvimento em países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos. No caso do primeiro, foi possível construí-
lo historicamente, fato este diferente para os países latino-americanos, no 
qual “promoção das transformações se faz intencional e racional, “como 
meio de superar em curto prazo, pelo planejamento do desenvolvimento 
econômico, os índices de atraso” (idem, p. 9)

Destaca, assim, a seleção dos temas para o seminário: os problemas 
de integração de populações atrasadas à economia e à sociedade que se 
desenvolve, como, por exemplo, indígenas, migrantes rurais-urbanos etc.; o 
arcaísmo ou desorganização das estruturas agrárias, dos sistemas e técnicas 
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agrícolas, e das condições de trabalho na agricultura; a educação e a instrução 
pública em suas relações com o desenvolvimento10, sendo esta área prioritária 
de pesquisas do Centro.

Esse Seminário, no nosso entendimento, foi o mais importante evento 
da gestão de Costa Pinto à frente do CLAPCS, expressando o direcionamento 
das pesquisas que vinham sendo desenvolvidas no Centro, tendo Costa Pinto 
papel decisivo nestas definições.

No ano de 1961, por solicitação do Dr. Oscar Vera, diretor do Projeto 
Principal da UNESCO, para a América Latina, o CLAPCS decidiu patrocinar 
e organizar a Conferência Interamericana sobre Educação e Desenvolvimento 
Social e Econômico, a realizar-se no 2º semestre de 1961, com auxílio da 
UNESCO, da OEA e de outras organizações internacionais. Neste caso, 
ainda não se tem informações se Costa Pinto continuava à frente do Centro 
quando se realizou este Seminário, mas acreditamos que a configuração deste 
aconteceu em decorrência do que já vinha sendo realizado pelo Centro, 
com Costa Pinto. 

Ainda em 1961, quando Costa Pinto finalizou sua gestão no Centro, a 
educação ainda ocupava lugar estratégico nas pesquisas, sendo publicados 
estudos no Brasil sobre a questão no Nordeste e sobre um mapeamento das 
instituições de ensino e pesquisa no Brasil.

10.  O texto encomendado pelo Centro acerca do terceiro tema foi escrito por João Roberto 
Moreira, sendo publicado na íntegra, com o título “A educação e as resistências à mudança 
social – hipóteses e diretrizes”, que era pesquisador do Centro, com passagem relevante 
pelo CBPE na década de 1950. Lembramos também que neste mesmo ano de publicação 
dos Anais do Seminário foi lançado pelo CLAPCS o livro de Moreira “A educação e o 
desenvolvimento no Brasil” (DANIEL, 2009)
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O lugar da educação no Boletim do CLAPCS

Durante a gestão de Costa Pinto foram publicados 12 boletins. O 
Boletim, assim como a publicação de uma série de livros que pretendia 
fazer um balanço sobre a realidade das ciências sociais na América Latina, 
entre outros, consubstancia-se num projeto editorial encampado por Costa 
Pinto, mediante as próprias definições dos projetos de pesquisa do centro 
direcionados por ele.11 

Foram localizados os primeiros números no formato mais simples, 
como um relatório, datilografados, possivelmente, distribuídos em menor 
número. Já a partir do quinto número, de maio de 1959, o Boletim apresenta-
se com aspecto mais organizado e variado quanto ao sumário e às temáticas 
abordadas, sendo composto e impresso nas oficinas da Gráfica Editora 
Livros S/A, do Rio de Janeiro. Além disso, a capa passa a ter estilo próprio, 
repetindo-se nos números seguintes, com maior distribuição mediante a 
colaboração e a distribuição da Editora Civilização Brasileira, localizada 
também no Rio de Janeiro.

Neste trabalho, contudo, em especial, apresentamos os artigos que 
discutem educação, não só para o Brasil, mas para a América Latina, pensados 
no interior do CLAPCS. Abaixo, o quadro que permite vislumbrar os artigos 
selecionados.

11.  No Boletim de n. 1, de fevereiro de 1961, consta a lista de livros publicados durante a 
gestão de Costa Pinto no CLAPCS, que são: Recôncavo: Laboratório de experiência humana, 
de Costa Pinto; Problemas da urbanização na América Latina, de Waldomiro Bazzanella; As 
classes sociais e os partidos políticos, mesa-redonda; El estado actual de las ciências sociales en 
el Uruguai, de Aldo Solari; Estratificación y Movilidad social en Argentina, de Sérgio Bagu; 
El estado actual de las ciências sociales en Colombia, de Pe. José Arboleta; El estado actual de 
las ciências sociales en Chile, de Alejandro Zorbas e Luiz Donoso; Resistências às mudanças: 
Fatores que impedem ou dificultam o desenvolvimento, Seminário Internacional; El estado 
actual de las ciências sociales en Venezuela, de Michelana; Educação e desenvolvimento no 
Brasil, de João Roberto Moreira; Instituições de ensino e pesquisa (Uruguai, Colômbia e 
Costa Rica); Instituição de ensino e pesquisa (México e Chile).
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Quadro 1 - Artigos sobre educação no Boletim do CLAPCS – gestão Costa 
Pinto (1958-1961)

Título do artigo Autoria Publicação

Educação e desenvolvimento A Direção 
Ano II, n. 4, 
nov. 1959

Desenvolvimento e educação 
na América Latina

João Roberto Moreira 
Ano III, n. 1, fev. 
1960

População ativa e necessidades 
educacionais

João Roberto Moreira 
Ano III, n. 2, 
mai. 1960

Perspectivas do 
desenvolvimento educacional 
no Brasil e em alguns países 
latino-americanos

João Roberto Moreira 
Ano III, n. 3, 
ago. 1960

La deserción escolar incide 
sobre la profesión

Yolanda Borquez
Ano III, n. 4, 
nov. 1960

Condições de ingresso em 
algumas universidades da 
América Latina

Maria Lêda Rodrigues de Almeida
Olga de Oliveira e Silva

Ano III, n. 4, 
nov. 1960

O problema da autonomia das 
universidades latino-americanas

João Roberto Moreira
Ano IV, n. 1, fev. 
1961

Fonte: Quadro organizado pela autora

Foram selecionados 7 (sete) artigos que nos permitiram, a partir de 
leitura, traçar alguns pontos de análise sobre a forma como a educação era 
abordada pelo Centro.

Um primeiro ponto a destacar é o caráter central da educação nos 
projetos de pesquisa desenvolvidos pelo Centro. Já no artigo “Educação 
e Desenvolvimento”, da Direção do Centro, de 1959, mostra a iniciativa 
de organizar a Reunião Preparatória para a Conferência Interamericana 
sobre educação e desenvolvimento social e econômico, a ser realizado no 
segundo semestre de 1961.  Depois da realização de uma série de reuniões 
ficou definido: a necessidade de realização de uma Conferência Internacional 
sobre educação e desenvolvimento econômico social; a proposição de uma 
mesa-redonda entre cientistas sociais e educadores das Américas, discutindo 
resultados de pesquisa sistematizados na década de 1960; e a definição de 
temário de estudos e pesquisas preparatórias da Conferência.
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Ainda ficou definido como cada organismo contribuiria com 
determinadas temáticas para o seminário. Nestas reuniões, como indicado, 
Moreira foi o representante oficial do Centro.

Nesta perspectiva, apontamos o segundo ponto de análise. Diz respeito 
à presença quase que predominante de João Roberto Moreira12 como autor 
dos artigos que versam sobre educação, durante a gestão de Costa Pinto, 
bem como representante do Centro em vários eventos que tratavam sobre 
a educação. Um terceiro aspecto a ser destacado são os temas privilegiados 
e relacionados à educação, a partir do qual se analisam e comparam-se 
a situação de cada país latino-americano. No texto de Moreira, de 1959, 

12.  João Roberto Moreira nasceu em Mafra/SC, em 1912. Aproximou-se das propostas 
escolanovistas, inspirando-se nelas para seu trabalho no Grupo Escolar Conselheiro Mafra 
em Joinville, sob sua Direção (1934/1935). Exerceu o magistério na Escola de Professores de 
Ponta Grossa - 1933/1934. Em 1937, Moreira passou a trabalhar no Instituto de Educação 
de Florianópolis, onde exerceu as funções de professor e diretor, até 1943. Nesse período, 
Moreira iniciou seu contato com Fernando de Azevedo, que o ajudou na publicação de 
seu primeiro livro Os Sistemas Ideais de Educação, em 1945. Em 1944, passou a atuar em 
órgãos federais. Trabalhou como técnico do DASP (1944 / 1946). Como técnico de educação, 
dirigiu a Seção de Documentação e Intercâmbio do INEP (1949 / 1951). Foi diretor técnico 
do Colégio de Cataguases (MG) em 1951; Coordenador e Vice-diretor do Colégio Nova 
Friburgo da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro (1952-1953). Em 1952, foi convidado 
por Anísio Teixeira (INEP) a coordenar a Campanha de Inquéritos e Levantamentos do 
Ensino Médio e Elementar (CILEME). Em 1955, as funções da CILEME foram incorporadas 
ao Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE), do qual foi diretor do Setor de 
Planejamento (1957), chefiando, posteriormente, a Divisão de Estudos e Pesquisas Sociais. 
Em 1954, Moreira publicou A educação em Santa Catarina e em 1955 a Introdução ao estudo 
do currículo da escola primária. Já em 1957, foi designado coordenador da Campanha 
Nacional de Erradicação do Analfabetismo (CNAE). Em 1960, Moreira publicou dois de 
seus trabalhos mais densos e articulados: Teoria e prática da escola elementar: introdução 
ao estudo social do ensino primário e Educação e desenvolvimento no Brasil. Em 1961, 
foi designado para o Departamento Nacional de Educação do MEC e logo destituído em 
decorrência da renúncia do Presidente Jânio Quadros. Passou, então, a coordenar um 
projeto de pesquisa sobre educação e desenvolvimento socioeconômico no Centro Latino 
Americano de Pesquisas Sociais (1961-1962). Em 1961, passou a trabalhar no Escritório 
Regional da UNESCO para América Latina (Chile), e trabalhando nos cursos do Centro 
Latino-Americano de Formação de Especialistas em Educação e do Centro de Planejamento 
da Escola de Economia da Universidade do Chile. Em 1964, quando retornou ao Brasil para 
assumir um cargo de direção no Departamento Nacional de Educação, seu filho foi preso 
por motivos políticos. Decidiu, então, voltar ao Chile, à frente do Escritório Regional da 
UNESCO. Permaneceu no Chile até fevereiro de 1965, quando, reassumiu no Brasil seu 
cargo no INEP/CBPE. Em 1966, foi para o exterior como Professor-Visitante e Consultor 
da Universidade de Porto Rico, organizando ali o Centro de Estudos Internacionais de 
Educação Comparada. Faleceu em 21 de maio de 1967, na cidade de São João do Porto Rico 
(PAIXÃO, 1999, 2002; DANIEL, 2003, 2009).
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o tema urbanização é discutido atrelado ao fato de determinar maior ou 
menor escolarização nos países, considerando que na América Latina há 
diferentes graus de urbanização e escolarização (MOREIRA, fev.1960, p. 28). 
Neste caso, a erradicação do analfabetismo aparece como principal tarefa a 
ser enfrentada, sendo esta condição fundamental para também favorecer o 
desenvolvimento e favorecer a mudança social, questão bastante privilegiada 
pelo Centro em suas pesquisas e debates.

Ainda sobre este aspecto, Moreira em seu texto de maio de 1960 compara 
dados acerca do Uruguai, Argentina, Brasil e Peru, ao analisar as necessidades 
educacionais, a partir da definição da população economicamente ativa. 
Ao abordar esta questão sobressai-se um quarto aspecto a ser destacado: a 
utilização predominante dos estudos comparados, instrumento metodológico 
das ciências sociais, para tecer análises sobre a educação nos países da América 
Latina. Neste aspecto ainda, mostra-se a predominância de dados econômicos 
intimamente relacionados aos temas da sociologia para analisar a educação 
e o processo de desenvolvimento social e econômico. 

Um quinto aspecto refere-se ao fato de nestes estudos apresentarem-se 
caminhos e perspectivas para a educação em médio e longo prazo. Realiza-se 
uma análise dos dados, mas a partir deles fazem-se prognósticos e aventam-
se encaminhamentos programáticos para os governos nacionais. Isso é o 
que destaca o texto de Moreira de agosto de 1960. Tomando como base os 
dados brasileiros, Moreira tenta mostrar as perspectivas para a educação 
brasileira e latino americana naquele momento. 

Ainda com relação aos pontos destacados neste texto, o artigo de Yolanda 
Borquez, da Venezuela, de novembro de 1960, demonstra a circulação do 
Boletim pelos países latino-americanos, mostrando o interesse do Centro 
em estreitar as relações e interesses de pesquisa, neste caso, da educação. 
Borquez (1960) que era professora da Escola Superior de Estudos Políticos 
e Sociais da Universidade Nacional de Cuyo, Argentina, ao ler o texto de 
Moreira publicado no Boletim número 1 de 1960, mostrou interesse em 
abordar dados da Venezuela, publicando artigo na revista “Los Andes”, de 
Mendoza. Neste caso, o artigo coaduna-se com o formato daqueles publicados 
pelo Boletim, apresentando dados estatísticos, econômicos e sociais, para 
abordar a temática de evasão escolar na Venezuela.
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Nesta mesma revista é publicado artigo de Almeida e Silva (1960) 
pelo Centro. Orientadas por João Roberto Moreira, no interior do projeto 
“Educação e desenvolvimento na América Latina”, as duas professoras tecem 
análises sobre as condições de ingresso em algumas universidades latino-
americanas. O artigo apresenta dados mais descritivos, mostrando várias 
universidades pela América Latina. 

Ainda sobre esta mesma temática sobre universidades na América 
Latina, temos o último artigo analisado, de João Roberto Moreira, de 1961, 
sobre “O problema da autonomia das Universidades Latino-Americanas”, 
com colaboração das duas autoras do artigo anterior. Mostrando um pouco 
do histórico das universidades no continente, os autores afirmam que são 
poucas as universidades que gozam de autonomia, conservando a influência 
de poderes exteriores.

Este é o último artigo de Moreira publicado no Boletim, bem como de 
sua participação no centro à frente de projetos de pesquisa que tem como 
foco a educação. Com a saída de Costa Pinto e a assunção de Manuel Diégues 
Júnior à frente do CLAPCS algumas mudanças ocorreram rapidamente, 
como o fato do Boletim passar a ser chamado de revista América Latina, 
sendo agora publicada semestralmente.

Algumas considerações

Podemos concluir que a educação assumiu posição fundamental no 
interior dos projetos de pesquisa do CLAPCS. A presença de Costa Pinto 
e a colaboração de João Roberto Moreira, que vinha do CBPE e do próprio 
MEC, foram fundamentais para a definição das questões a serem pesquisadas 
sobre educação, articuladas de maneira íntima aos propósitos dos organismos 
internacionais e aos intentos econômicos e sociais do período. O projeto 
para a educação de cada país latino-americano passa a ser pensado de forma 
ampla, borrando as fronteiras nacionais e redimensionando os parâmetros 
de pesquisa, na relação educação e ciências sociais.

Em especial, Costa Pinto produziu uma sociologia ancorada nos 
problemas sociais brasileiros, com determinadas interpretações conceituais 
construídas a partir das perspectivas dos países subdesenvolvidos. Destaca-se, 
em especial, o conceito de marginalidade estrutural, aplicado às sociedades 
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latino-americanas, que estariam naquele momento “em ritmo acelerado 
de transformação”, ou melhor, em processo de “transição social” (COSTA 
PINTO, 1970, P. 37). 

Neste caso, ao destacar a condição de marginalidade estrutural para 
os países latino-americanos, Costa Pinto defendia a função do Estado 
como “agência líder no processo e desenvolvimento nacional”, sendo a 
planificação necessária para o sucesso das ações. Para tanto, para ele “a 
função do intelectual, nessas sociedades em transformação, não é governar. 
É indicar aos governantes a problemática e os instrumentos de governo, 
quer os governos aceitem ou não, convencidos de que, os corretos, mesmo 
que os governos se obstinem em não ouvi-los, a nação, tarde ou cedo, há 
de escutá-los” (COSTA PINTO, 1970, p. 88).

Costa Pinto como outros intelectuais latino-americanos formavam 
uma intelligentsia própria da região, que construíram conceitos sociológicos 
próprios para pensar os problemas particulares dos países chamados 
periféricos. 
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As mulheres e os movimentos de educação e cultura 
popular, um capítulo ainda em construção

Alessandra Maria dos Santos – UFPE
Raylane Andreza Dias Navarro Barreto – UFPE

Evidentemente, a irrupção de uma presença e de uma fala feminina em 
locais que lhes eram até então proibidos, ou pouco familiares, é uma 
inovação do século 19 que muda o horizonte sonoro. Subsistem, no 
entanto, muitas zonas mudas e, no que se refere ao passado, um oceano de 
silêncio, ligado à partilha desigual dos traços, da memória e, ainda mais, 
da História, este relato que, por muito tempo, “esqueceu” as mulheres, 
como se, por serem destinadas à obscuridade da reprodução, inenarrável, 
elas estivessem fora do tempo, ou ao menos fora do acontecimento 
(PERROT, 2005, p. 9). 

Introdução

A História vista de baixo, mesmo com intuito de apresentar o ponto de 
vista das pessoas comuns ou que foram invisibilizadas, não desconsidera ou 
se contrapõe aos “ilustres protagonistas”, mas objetiva apresentar alternativa 
à historiografia que exalta os feitos de vultos históricos, concedendo aos 
anônimos um lugar nas narrativas. Jim Sharpe (2011), ao tratar em seu 
ensaio “A história vista de baixo” retoma experiências vivenciadas por grupos 
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sociais menos expressivos e evidencia não só os potenciais dessa perspectiva 
histórica, mas também destaca que esta linhagem historiográfica proporciona 
um meio para reintegrar esses grupos à História, uma vez que tendem a se 
perder. Além dessas contribuições a extensa tipologia e utilização de fontes 
possibilitam conhecer aspectos das mentalidades ou mesmo da cultura 
material demonstrando os modos de vida das pessoas comuns.

Assim sendo, foi do debate entre a História vista de baixo, a história 
das mulheres e a História da Educação que delineamos este estudo com 
objetivo de apresentar/evidenciar a participação e atuação de mulheres 
em movimentos de educação popular no Nordeste, nos primeiros anos da 
década de 1960. Isto porque, ao se analisar tais movimentos educacionais 
percebe-se a centralização dos feitos por intermédio de políticos, intelectuais 
ou líderes clericais. O destaque a esses movimentos de educação popular 
justifica-se, a priori, por serem considerados um marco na educação, em 
relação aos avanços na alfabetização de adultos; e não só isso, mas, também, 
por contribuir com o alargamento do próprio conceito de educação popular. 

De acordo com Rodrigues (1999, p.21), “[...] o que distinguiria a educação 
popular das outras variedades de educação seria a sua proposta e práxis 
direcionadas para a efetiva transformação do homem, da sociedade e do 
Estado”. Entendemos, entretanto, que toda ação educativa é transformadora, 
porém a ação de ressignificar a educação política, social e pedagogicamente, 
conforme Brandão (2006, p. 79), mudou o significado da educação popular. 
Essa reinterpretação revelou-se num período em que se coadunava o projeto 
educativo com o sociopolítico. Como ressaltou Vanilda Paiva (2003, p. 258): 
“Pretendiam todos a transformação das estruturas sociais, econômicas e 
políticas do país, sua recomposição fora dos supostos da ordem vigente; 
buscavam criar a oportunidade de construção de uma sociedade mais justa 
e mais humana”. 

Nesse sentido, os objetivos que visavam às mudanças sociais, por meio 
da educação, acarretariam em melhorias das condições de vida dos populares 
em vários âmbitos, notadamente na possibilidade de participação em pleitos 
eleitorais e tudo que desse ato descende. Sob esta diretriz de transformação 
social, diversas ações, com vistas à educação popular foram formuladas, 
nos anos finais da década de 1950 e início da década seguinte, com o intuito 
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de incorporar a ideia de participação política e cultura popular ao projeto 
político e social da época que contavam, dentre outros elementos, com 
argumentos que defendiam a igualdade de direitos estendida a todos e 
todas indistintamente.

Desse modo, as contribuições do redirecionamento das práticas de 
alfabetização favoreceriam ao sujeito simples que uma vez alfabetizado sairia 
das páginas da invisibilidade social e política. Nesse sentido não somente 
se percebeu as pessoas analfabetas, mas formas e modos de alfabetização 
foram pensados que incluíam as suas próprias experiências de vida expressas 
na cultura popular. Foi justamente esta percepção que guiou os debates e 
as formas de reversão do quadro de analfabetismo. Tal incursão alocou a 
realidade desses indivíduos no campo político e no espaço pedagógico de 
forma problematizada, discutida e com indicativos de mudanças por meio 
da reivindicação de direitos e exercício da cidadania, no que tange à escolha 
de seus representantes políticos.  

Foi assim que o prestígio imponente da cultura letrada reconheceu e 
cedeu espaço à cultura popular, sendo esta utilizada para fins pedagógicos, 
e também políticos. Há que se ressaltar que o amplo acesso à participação 
política1, por meio do voto, já era um projeto defendido por artistas e políticos 
desde os meados dos anos 1950, e a educação atrelada à valorização da cultura 
popular seria instrumento para este desiderato. 

Tais ações ao tempo que pretendiam a massificação da alfabetização no 
Brasil contrapunham-se à negação do voto aos analfabetos, imposta desde 
a primeira constituição republicana (1891) e que perdurou até a emenda 
constitucional nº 25/1985 que permitiu a participação dos não alfabetizados 
nos pleitos eleitorais. Por quase um século eles foram proibidos de alistamento 
nos sufrágios sob alegação de “incapacidade, ignorância e dependência”, 
como enfatiza Ferraro (2009, p. 59). Evidenciando tal perspectiva, há que se 
registar que, no ano de 1960, cerca de 40% da população brasileira com mais 

1.  Os embates entre políticos, estes avultosos de céleres resultados nos processos de 
alfabetização, e educadores-pesquisadores que compreendiam que os processos de 
conscientização deveriam ser construídos paulatinamente, e não de maneira diretiva, foram 
motivos de tensões, conforme destaca Celso Rui Beiseigel (1992) ao apresentar narrativas 
de políticos e educadores envoltos nas atividades educativas. 
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de quinze anos não era alfabetizada, o que representava elevado percentual 
de excluídos dos processos eleitorais (IBGE, 1995, p. 208). Com vistas à 
mudança deste cenário que não apenas limitava a participação política, mas 
impedia processos emancipatórios e de melhoria da qualidade de vida de 
boa parte da população, uniram-se os propósitos de elevar o quantitativo de 
alfabetizados aos interesses, boa parte populistas, de conquistar votos. Nesse 
sentido, diante de conjuntura social e política favorável, ações de alfabetização 
popular foram criadas e, por isso, setores conservadores passaram a olhá-las 
com desconfiança e temor de que uma revolução comunista2 se instalasse 
no Brasil, como acontecera em Cuba.

Intervir na problemática educacional coadunou-se, inclusive, aos 
interesses e objetivos dos intelectuais do Instituto Superior de Estudos 
Brasileiros (ISEB). Este órgão filiado ao Ministério da Educação e Cultura 
foi criado no governo de Juscelino Kubitschek, durante seu exercício como 
chefe do executivo nacional (1956-1960), quando foi eleito pelo PSD (Partido 
Social Democrático). O ISEB realizou estudos acerca da realidade brasileira, 
especialmente em função do debate em torno do nacional-desenvolvimentismo, 
mediante seu quadro de intelectuais como o filósofo Álvaro Vieira Pinto, o 
escritor e historiador Nelson Werneck Sodré e o advogado Hélio Jaguaribe. 
As proposições do ISEB, no tocante ao desenvolvimento da Nação que 
dependeria da educação do povo, inspiraram discussões no II Congresso 
de Educação de Adultos, realizado no Rio de Janeiro, em 1958. Questões 
debatidas neste congresso por educadores e intelectuais fomentaram ações 
que se delinearam em campanhas e mobilizações em prol da educação 
popular (PAIVA, 2003).

De modo que, o que antes se restringia a um problema da parcela da 
população que pouco importava, se considerado o seu poder de ressonância, 
por meio do incentivo das ideias comunistas, do exemplo cubano, da 

2.  A Revolução Cubana, deflagrada em 1959, sob a liderança de Fidel Castro, destituiu o 
poder de Fulgêncio Batista, intensificando as animosidades polarizantes no período da 
Guerra Fria. O temor de que os ideais revolucionários se propalassem entre países latino-
americanos intensificou-se, tendo em vista, a proximidade territorial de Cuba com o grande 
opositor ao comunismo – os Estados Unidos (MONTENEGRO, 2010). Dentre os ideais, 
o projeto de alfabetização cubano, por meio de cartilha, inspirou a produção de material 
didático do Movimento de Cultura Popular, em Recife-PE (ARAÚJO, 2015).
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necessidade real de qualificação do povo com vistas à participação política 
e às possibilidades de formação emancipatória, passou ao debate público e, 
mais que isso, às iniciativas contundentes que buscavam fazer a diferença. 

Do debate público às ações: os Movimentos de educação e 
cultura popular 

Das ações de educação popular que conquistaram resultados encontra-se 
o Movimento de Cultura Popular (MCP), instituído em 1960, pelo prefeito 
da cidade do Recife, Miguel Arraes, que exerceu o mandato pelo PST (Partido 
Social Trabalhista) entre 1960 a 1962.  Foi com o apoio de grupos de artistas 
e educadores, dentre estes o professor Paulo Freire, o advogado Germano 
Coelho e o artista plástico Abelardo da Hora que foi criado um Movimento 
que expandiu a alfabetização à periferia da cidade. Isto porque Miguel Arraes, 
por meio das ações do MCP, conseguiu instalar escolas municipais, quando a 
predominância era de instituições privadas e estaduais e, portanto, restritas a 
parcelas específicas da população, para além de insuficientes. Segundo Silva 
(2003), Recife era uma das poucas cidades no estado de Pernambuco a não 
manter estabelecimentos de ensino primário, uma vez que a responsabilidade 
da oferta estava a cargo do governo estadual.  

Outras ações foram consideradas de suma importância pelo Movimento, 
pois somava-se a seus principais objetivos. Um exemplo foi o ensino 
profissionalizante, como consta no registro estatutário que deixa claro: 

[...] proporcionar a elevação do nível cultural do povo preparando-o 
para a vida e para o trabalho, colaborar para melhoria do nível material 
do povo através da educação especializada, formar quadros destinados 
a interpretar, sistematizar e transmitir os múltiplos aspectos da cultura 
popular” (ESTATUTO DO MOVIMENTO..., 1986). 

Na estrutura organizacional do MCP, ademais dos setores administrativo, 
consultivo e executivo, havia três importantes repartições: Departamento de 
Documentação e Informação (DDI), Departamento de Difusão da Cultura 
(DDC) e o Departamento de Formação da Cultura (DFC); a este último 
couberam as ações de educação e promoção de cultura popular, que se 
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utilizou das “Praças de cultura” , construídas com palcos em forma de concha 
acústica, a fim de acolherem apresentações musicais e teatrais, exposições 
de arte e, também, servirem como espaço escolar.  

Quanto aos lugares destinados às práticas escolares, há que se ressaltar 
que menos preocupados com as prescrições modernas e mais cientes do 
que podia ser feito mediante as circunstâncias que envolviam o período e 
os locais onde seriam instaladas as escolas, estes valeram-se de salões de 
igrejas, de associações de moradores, de clubes e até mesmo de garagens de 
residências. Foi em espaços como estes, por exemplo, que foram instaladas 
escolas radiofônicas3. No tocante ao mobiliário, este era cedido pela prefeitura, 
como menciona a manchete do Diário de Pernambuco (1961): “Prefeitura 
fabricou 5 mil bancas para escolas do MCP.”. E em relação à remuneração de 
monitores e professores, a cargo da administração municipal, essa importava, 
mesmo à época, em valor irrisório, conforme noticiou o mesmo periódico, ao 
divulgar que o movimento “[...] paga salários insignificantes às professoras 
primárias e monitoras (Cr$ 7.000,00 e Cr$ 3.000,00)” (ORGIA de gastos…, 
1962). Essas remunerações eram inferiores ao salário mínimo vigente naquele 
ano que se aproximava de Cr$ 13.000,00. No que concerne à origem dos 
recursos financeiros do MCP, estes advinham de doações de comerciantes da 
cidade simpatizantes a causa e convencidos pelos membros do Movimento. 
Além disso, contava-se também com o trabalho voluntário de estudantes 
secundaristas e universitários. 

Na mesma direção das proposições pedagógicas da capital pernambucana, 
foi criada, no ano de 1961, a campanha “De Pé no Chão Também se Aprende 
a Ler”, na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. O prefeito, 

3.  Ações educativas via rádio iniciaram, em meados da década de 1930, com a doação 
ao Ministério da Educação e Saúde Pública da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, pelo 
antropólogo Edgard Roquette-Pinto. O Serviço Nacional de Radiodifusão Educativa, 
regulamentado pela Lei 378/1937, objetivou organizar atividades educativas por meio da 
radiodifusão. O ministro da Educação, Gustavo Capanema, também incentivou ações 
educativas pelo rádio. Acreditava no potencial didático desse instrumento comunicacional. 
Mas é da experiência de aulas radiofônicas, em Sutatenza, na Colômbia, em 1955, o pioneirismo 
de utilização do rádio na educação popular. O que inspirou ações educativas no Brasil, 
inicialmente, no Movimento de Educação de Base, depois expandiu-se a outros movimentos 
como o MCP. (BAUMWORCEL, 2008). 
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Djalma Maranhão4, eleito pelo PTN (Partido Trabalhista Nacional), e o 
secretário municipal de educação, Moacir de Góes, decidem fortalecer o 
trabalho de erradicação do analfabetismo. Tal qual o prefeito de Recife, com 
limitações de recursos para fundar o quantitativo de escolas necessárias 
à demanda de analfabetos, Djalma Maranhão utilizou-se de estratégias 
para ampliação do número de escolas: inicialmente com a instalação de 
escolas primárias, depois, com rústicas edificações, ampliaram-se escolas aos 
adultos. Assim, foi nas “escolinhas”, como eram conhecidas as salas de aulas 
de ensino primário em locais improvisados, que ele iniciou o trabalho de 
alfabetização em larga escala, ainda na primeira gestão (1956-1959). O ensejo 
pela alfabetização popular aumentou e, no segundo mandato (1960-1964) 
deu início às instalações dos acampamentos escolares. Estes constituíam-
se de locais destinados, a princípio, para o desenvolvimento das aulas de 
educação popular, mas que foram designados também como espaços para 
as festas populares, recreações infantis, reuniões da comunidade e exibições 
teatrais, como destaca Moacir de Góes (1980). 

Em termos estruturais os acampamentos foram construídos em formato 
de galpões, com recursos arquitetônicos rudimentares, pois em chão de terra 
batida eram instaladas armações de madeira, cobertas (telhado) com a palha 
do coqueiro. E foi devido a essas modestas edificações dos galpões e sem 
imposição de fardamentos ou calçados para se ter acesso às “escolas” que a 
campanha recebeu tal denominação: “De Pé no Chão Também se Aprende a 
Ler”. Nestes “espaços escolares” muitas crianças, jovens, adultos e idosos, em 
distintos horários, ocupavam os bancos de madeira sob o teto de palha com 
o intuito de aprender. No ano de fundação da campanha eram apenas dois 
acampamentos, instalados nos bairros periféricos de Natal: Rocas e Carrasco. 
No ano seguinte, ampliou-se para nove o número de bairros atendidos. 

Ainda que tais ações estivessem focalizadas na erradicação do 
analfabetismo, o desenvolvimento das atividades contemplou também outras 
ações. As praças de cultura, inspiradas nos moldes do MCP, serviram tanto 

4.  Djalma Maranhão assumiu a prefeitura de Natal - RN, inicialmente em 1956 e permaneceu 
no cargo até meados de 1959, quando licenciou-se para assumir o cargo de deputado federal. 
Deixou a cadeira na Câmara Federal, em 05 de novembro de 1960, para tomar posse, mais 
uma vez, como prefeito de Natal, conforme Isa Ribeiro (2003). 
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para organização dos grupos de danças e teatros folclóricos, como para 
instalação das bibliotecas populares, e, com vistas a preparar aqueles que 
atenderiam diretamente aos estudantes e, consequentemente, efetivariam 
a proposta da “campanha”, foi criado o Centro de Formação de Professores 
(CFP)5. Este tinha por finalidade conceder treinamentos a monitores, 
além de ofertar o Curso Normal em níveis ginasial e colegial, preparando, 
assim, os futuros professores regentes. A formação profissional também foi 
encabeçada por meio da “Campanha de Pé no Chão também se Aprende 
uma Profissão” que visava conceder cursos rápidos de “corte e costura, 
enfermagem de urgência, sapataria, marcenaria, barbearia, datilografia, 
artesanato e encadernação (GÓES, 1980, p.72,73). 

Foi no Rio Grande do Norte que outra ação de educação popular também 
ganhou expressividade. Reconhecida pela celeridade nos resultados obtidos 
na alfabetização de adultos em quarenta horas, “A Experiência de Angicos”, 
cidade localizada no sertão e distante 180 km da capital, foi coordenada pelo 
educador Paulo Freire e contou com a equipe do Serviço de Extensão Cultural 
(SEC)6 da Universidade do Recife (atual UFPE). Paulo Freire, que se desligou 
do MCP para dirigir o SEC, após receber convite do reitor da Universidade do 
Recife, João Alfredo, que exerceu o cargo no período de 1959 a 1964, contou, 
na implementação das ações educativas, dos primeiros meses de 1963, com a 
experiência de alfabetização de adultos que iniciou no movimento recifense. 
Contrário às práticas diretivas, sua proposta de alfabetização visava compor 

5.  O Centro de Formação de Professores foi fundado no final de 1962, no antigo Ginásio 
Municipal, como órgão vinculado à campanha com objetivo principal de formar monitores e 
professores para atuarem na mobilização de educação popular. Para isto, o CFP foi organizado 
em cursos emergenciais, com formação de curta duração, no máximo 6 meses, para monitores, 
e curso ginasial e curso colegial.  O Curso Normal Ginasial durava em média 4 anos; o 
Curso Normal Colegial, como continuidade ao anterior, por mais 3 anos. A equipe atuante 
no CFP, responsável pela formação inicial docente, assumiu também a incumbência da 
formação continuada. O espaço físico do CFP serviu ainda para reuniões com supervisores 
e realização das semanas pedagógicas, como destaca Aquino (2015).  
6.  O Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife foi fundado em 1962, por 
iniciativa do Reitor João Alfredo, com propósito de dar respostas às intensas reivindicações 
estudantis quanto ao compromisso social da Universidade. Assim, o SEC foi instituído no 
compromisso de realizar ações extensionistas, mas que pudessem intervir na realidade local. 
Dentre seus objetivos elucida-se: “Assistir culturalmente as camadas da nossa população a 
quem não foi possível um contato com os cursos universitários. A Universidade tem uma 
dívida para com elas. É urgente pagá-las”. (PLANO de atividades..., 1962, p. 12).
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os processos alfabetizadores com base no cotidiano dos alfabetizandos. O 
método foi tão frutífero que seu idealizador passou a contribuir com o Plano 
Nacional de Alfabetização (PNA) e com isso “A Experiência de Angicos” 
alargou-se a outras cidades do Rio Grande do Norte.  

As disputas políticas locais, tendo em vista a concorrência para o 
governo do estado em 1960, foi travada entre os principais políticos do Rio 
Grande do Norte, no período, Aluízio Alves e Djalma Maranhão. Desse 
modo o problema do analfabetismo estava no espectro de ambos os políticos, 
tanto no primeiro, governador do RN, assim como no segundo, prefeito da 
capital. No entanto, com vistas a uma possível candidatura à presidência da 
República, o governador do Rio Grande do Norte Aluízio Alves, que exerceu 
mandato de 1961 a 1966 por meio da coligação entre PSD (Partido Social 
Democrático) e o PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), conseguiu 
recursos para custear as ações de alfabetização por meio de acordo com a 
“Aliança Para o Progresso”7 (BEISEIGEL, 1992). Para isto convidou Paulo 
Freire e a equipe do SEC para desenvolver ações de alfabetização em sua 
terra natal: Angicos.

Com a subvenção da Aliança Para o Progresso, foi possível financiar 
tanto as despesas de formação, estadia e deslocamento da equipe de 
monitores, quanto comprar os materiais a serem utilizados, a exemplo dos 
retroprojetores. Há que se ressaltar que em uma cidade onde não havia 
televisão, os retroprojetores simbolizavam a revolução tecnológica para 
os moradores de Angicos (LYRA, 1996). Aluízio Alves, filho da terra, ao 
propor uma ação educativa de tamanha proporção aos seus conterrâneos, 
consolidou, desse modo, seu populismo naquela região sertaneja.

7.  A Aliança Para o Progresso foi um programa de cooperação interamericana, no qual 
22 países da América Latina e os Estados Unidos, em agosto de 1961, se comprometeram, 
ao assinarem a Carta de Punta del Este, a traçar planos e metas de desenvolvimento. Os 
países em desenvolvimento além das ações planejadas, deveriam custear parte dos recursos, 
contudo, a maior parte dos investimentos caberiam à USAID (Agência dos Estados Unidos 
para o Desenvolvimento Internacional). Os financiamentos deveriam ser destinados às 
áreas sociais como habitações populares, abastecimento de água, crédito para agricultores 
e educação. Cabe salientar, conforme Beisiegel (1992, p. 222), que o principal intuito da 
Aliança Para o Progresso ao subsidiar programas sociais era impedir “outras eventuais 
comoções revolucionárias no continente”.
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Como pode ser compreendido ao longo da história, os movimentos 
de educação popular não estiveram condicionados apenas às iniciativas 
políticas que conseguiram dar exitosos e céleres resultados concernentes à 
alfabetização, especialmente de adultos, mas também a Igreja Católica, que na 
sua vertente progressista,8 contribuiu de maneira significativa com as ações 
voltadas à educação de base. Foi no I Encontro dos Bispos do Nordeste, em 
Campina Grande, no ano de 1956, que clérigos destacaram problemáticas 
que ações assistencialistas não poderiam resolver e, por isso, no II Encontro 
em Natal, no ano de 1959, foi retomado o debate sobre questões sociais e 
formas de resolvê-las (II ENCONTRO dos bispos em Natal, 1959). Com 
tal intuito, nos anos finais da década de 1950, a Igreja Católica consolidou 
atividades do Serviço de Assistência Rural (SAR) – fundado ainda, em 1949, 
por padres e bispos do Rio Grande do Norte – com o objetivo de fortalecer 
as práticas educativas no meio rural, bem como criou a Rede Nacional de 
Emissoras Católicas (RENEC), que buscava treinar pessoas para atuar no 
sistema radioeducativo (PAIVA, 2003). 

Membros da RENEC, em 1960, organizaram o Encontro de Educação 
de Base, em Aracaju – SE. Problemas técnicos, planejamento de atividades 
educativas via rádio e intencionalidade de expandir tais ações em âmbito 
nacional compuseram a pauta de debates. Como fruto desse Encontro, 
firmou-se convênio entre a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) e o governo federal. Jânio Quadros, recém-eleito presidente pelo 
PTN (Partido Trabalhista Nacional e com apoio da UDN (União Democrática 
Nacional) e que permaneceu no cargo pelo curto período de sete meses, sendo 
substituído pelo vice João Goulart9, assina o decreto nº 50.370, em março de 
1961, estabelecendo a criação do Movimento de Educação de Base (MEB). 

8.  A influência dos padres operários franceses, ao envolverem-se em protestos e greves na 
década de 1950, e sob inspiração do existencialismo cristãos de Mounier e Lebret, impeliu-
se o debate sobre a ausência da Igreja Católica na intervenção da desigualdade e promoção 
da justiça social. O Papa XII critica e ameaça de excomunhão de católicos simpatizantes 
aos “ideários comunistas”. No entanto, com o Papa João XXIII, admitido em fins de 1958, 
o debate social conquista espaço, chegando a enviar cartas aos bispos com recomendações 
concernentes ao envolvimento dos fiéis na vida pública e necessidade de progresso econômico 
igualitário. (SILVA, 2006). 
9.  João Goulart assumiu a presidência da República, durante o período de setembro de 
1961 a março de 1964, após a renúncia de Jânio Quadros. Contudo, o exercício do pleno 
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As ações do MEB foram implantadas em nível nacional, mas é no 
Nordeste, região com intensa percentagem de pessoas não alfabetizadas, cerca 
de 70% da população com idade acima dos 15 anos, que alcançaram maiores 
projeções (DE KADT, 2007, p. 151). Escolas radiofônicas foram instaladas em 
salões paroquiais, pela Igreja, concomitantemente à fundação de sindicatos 
de trabalhadores rurais. O intuito de expandir os saberes da leitura e escrita, 
no meio rural, sobretudo aos trabalhadores do campo, demonstra também 
a intencionalidade de conter o movimento campesino denominado Ligas 
Camponesas que pelos seus objetivos foram vistas como como tentativa de 
organização comunista (MONTENEGRO, 2010) 10.

Dos movimentos educacionais populares apresentados, com exceção 
do MEB, todos findaram-se abruptamente na eclosão do golpe militar em 31 
de março de 1964. Ao analisar os tais movimentos e seus contextos, Vanilda 

poder como presidente só foi possível com a vitória, por intermédio de consulta popular, do 
regime de governo presidencialista. Jânio Quadros, ao vencer as eleições para presidente da 
República, não conseguiu eleger o candidato de sua chapa - Milton Campos, da UDN - pois, 
naquele período, a escolha do presidente e do vice dava-se de maneira separada. Assim, a 
vitória de Jânio Quadros foi consolidada, porém para a vice-presidência foi eleito o candidato 
da chapa opositora, João Goulart, que já tinha experiência no cargo, porque foi vice de 
Juscelino Kubitschek. De modo que durante a renúncia de Jânio Quadros, João Goulart 
estava na China a fim de firmar acordos econômicos entre os dois países. Essa atitude de 
tentativa de aproximação econômica ratificou ainda mais o receio das forças conservadoras 
de Jango assumir o poder, tendo em vista seu compromisso político estar mais afeito às 
reformas de base e reajustes salariais reais aos trabalhadores. Como forma de conciliar os 
interesses polarizantes dos grupos políticos no Brasil, o regime parlamentarista, que limitava 
o poder do presidente, foi a alternativa de amenizar tensões. Assim, o Parlamentarismo foi 
implantado pela primeira vez no período republicano.  
10.  As Ligas Camponesas, movimento de organização de trabalhadores campesinos, iniciou-
se por meio da Sociedade Agrícola de Plantadores e Pecuaristas de Pernambuco (SAPPP), 
no Engenho Galileia, na cidade da Zona da Mata pernambucana, Vitória de Santo Antão, 
em 1955. Com intuito inicial de arrecadar fundos, com pequenas contribuições regulares, 
com as quais os trabalhadores rurais poderiam recorrer em momentos de dificuldades 
como compras de medicamentos ou realização de funerais, tal objetivo foi encarado pelo 
proprietário do engenho, Oscar Beltrão, como tentativa de organização comunista. (SILVA, 
2015). Assim, sob a ameaça de expulsão das terras, o caráter assistencialista da sociedade 
cedeu espaço às reivindicações para permanência nas terras do engenho e as práticas de 
resistência assumiram aspecto formativo ao orientar trabalhadores rurais quanto aos seus 
direitos, dentre esses o direito à posse da terra, e táticas de enfrentamento aos proprietários 
de terra. Da luta pela terra, no ano de 1959, concedeu-se a desapropriação das terras de 
Galileia às 140 famílias campesinas, com apoio do advogado e deputado estadual Francisco 
Julião, eleito pelo PSB (Partido Soaialista Brasileiro) em 1954. Decorrente disso as ações 
das Ligas Camponesas alastraram-se rapidamente por outros engenhos, por outros estados 
despertando atenção dos “defensores da ordem social”. (MONTENEGRO, 2010)  
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Paiva (2003, p. 287) interpretou que “O temor dos efeitos dos programas 
de educação das massas, criados entre 1961 e 1964, observou-se através da 
repressão desencadeada contra esses programas e seus promotores”.  E embora 
o MEB não fosse extinto, sofreu retração e assumiu caráter catequético e 
enfrentou dificuldades financeiras ante a redução de repasses de verbas da 
União.

Destes movimentos populares, vinculados a ações políticas, sociais e/
ou religiosas, concedem-se destaques às iniciativas de políticos, em conter 
os altos níveis de analfabetismo em suas localidades, como Miguel Arraes, 
Djalma Maranhão e Aluísio Alves e ressalvadas as devidas proporções e 
intenções também ganham seu merecido lugar na história  representantes 
da Igreja como Dom Eugênio Sales, arcebispo de Natal e fundador do SAR, 
juntamente a Dom José Távora, arcebispo de Aracaju - SE, ambos  precursores 
da expansão das escolas radiofônicas, estendendo-as em âmbito nacional 
(DE KADT, 2007, p.149).  De igual modo educadores como Paulo Freire e 
Germano Coelho que coordenaram ações de alfabetização, em Recife, por 
meio do MCP e no caso de Paulo Freire, estendo-as à Universidade do Recife 
também constam na historiografia educacional brasileira.

Como pode ser constatado, por meio da produção historiográfica sobre 
a temática, os holofotes recaem, na perspectiva da História tradicional, às 
personalidades políticas e intelectuais, isto é, naquelas que detêm o poder 
decisório e/ou de criação. Mas qual seria a relevância dos movimentos 
educativos populares, sem a contribuição dos monitores? A que patamar 
de alfabetização teriam chegado os municípios e estados sem a colaboração 
dos trabalhadores e trabalhadoras que tiveram remunerações inferiores 
ao salário mínimo? E mais, por que as tomadas de decisão, os postos de 
liderança, os destaques nos movimentos recaem sobre os homens? Não 
estariam as mulheres preparadas para tais postos? A partir de questionamentos 
semelhantes a este, quanto à participação de distintos sujeitos nos processos 
de mudanças sociais, é que a História vista de baixo concede destaques a 
indivíduos que não eram notados, mas estiveram presentes nos processos 
históricos, como estes em que o povo é o objeto da ação, mas, também, o 
sujeito que a implementa. 
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Dos sujeitos comuns, um destaque às mulheres

Se a História vista de baixo11 concedeu espaço às pessoas comuns, este 
espaço é também estendido às mulheres. Embora hoje seja a maioria em 
número e funções assumidas no campo da educação, por séculos elas foram 
privadas de se fazerem presentes na historiografia, embora participantes de 
todos os processos históricos, e, quando foram notabilizadas, prevaleceu 
a ótica antropocêntrica. Entre Cleópatra e Joana D´Arc há uma série de 
mulheres ativas que compuseram a História e tantas outras cujos registros 
se quer foram computados. 

Sendo assim e com vistas a contribuir com a história vista de baixo, o 
que nos propomos, neste capítulo, é evidenciar mulheres que participaram 
de movimentos de educação popular, mas que não tiveram seus nomes 
cunhados na escrita da história desses movimentos. Isto porque partimos 
da premissa, como já salientado, de que as mulheres, em distintos tempos 
e espaços, se fizeram presentes e testemunharam diversos acontecimentos, 
inclusive como partícipes, conforme apresentaram George Duby (2013) e 
Michelle Perrot (2005). Mesmo assim, só no século XX, por intermédio 
do revisionismo historiográfico e dos movimentos feministas, é que esse 
espaço na historiografia começou a ser conquistado por meio de lutas e 
reivindicações. 

Por certos embates iniciados pela busca de direitos sociais, educação e 
trabalho, seguidos de direitos políticos, como o voto, até chegar aos registros 
históricos que as revelem como atuantes, não transcorreram sem mobilizações 
coletivas. Nesse diapasão as mulheres já não são mais exclusivamente 
consideradas quanto à maternidade ou sexualidade, mas também como 
seres políticos atuantes na construção de processos decisórios referentes às 
questões públicas. Nesse sentido, percebe-se não apenas uma maior expressão 

11.  Entender a participação das mulheres nos movimentos de cultura e educação popular 
aqui arroladas na perspectiva da História vista de baixo pode, a princípio,  parecer um 
equívoco, pois nem todas figuram na classe popular. Entendimento que em certo sentido guia 
a linhagem historiográfica. No entanto,  ao atender a apenas critérios classistas, excluiríamos 
essas mulheres uma vez mais, pois elas foram marginalizadas dos registros historiográficos. 
Isto porque elas estão em zonas de interstício. Não são homens importantes politicamente, 
nem são sujeitos pobres. Entretanto são sujeitos comuns que sofrem o risco de não terem 
suas páginas registradas na História.
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feminina nos espaços públicos, a exemplo daqueles dedicados à política, à 
cultura e à educação, mas, sobretudo, a falta que estas fazem nas narrativas 
históricas mesmo em tempos mais recentes.

E, se é nos processos decisórios que as mulheres revelam seu poder, é na 
escrita da história que estes devem ser dados a ver. A lógica da história das 
mulheres é justamente que a imagem de vítimas da subjugação patriarcal, 
ceda lugar àquelas que exerceram e exercem o poder ou poderes, como bem 
destacou Michelle Perrot (2017). Ao referir-se ao termo poderes, a historiadora 
francesa salienta a pluralidade e sutileza do domínio feminino. Segundo ela 
“No plural, ele se estilhaça em fragmentos múltiplos equivalente a ‘influências’ 
difusas e periféricas, em que as mulheres têm sua grande parcela” (PERROT, 
2017, p.178). Além disso, seus poderes não se confirmam apenas de maneira 
informal, com suas “intromissões” nas conversas masculinas, como revelam 
alguns historiadores, mas também, e sobretudo, quando foi imperativo no 
espaço público. Haja vista que foi nos levantes de insatisfações por alta nos 
preços das mercadorias ou atrasos e descontos nos vencimentos dos maridos, 
na França e Inglaterra do século XVIII, que as mulheres vociferaram nas ruas 
e nas portas dos ambientes laborais e se fizeram ouvir, conforme salientaram 
Perrot (2017) e Thompson (2019).

O historiador inglês além de apontar em sua obra “A formação da 
classe operária inglesa”, a participação das mulheres nos protestos, critica 
a ausência nas abordagens históricas de elementos que privam a evidência 
dos sujeitos comuns, de suas subjetividades, de seus processos em “fazer-
se” enquanto coletivo, mas também enquanto sujeitos históricos. Nesta 
perspectiva a cultura adquire relevância na historiografia thompsoniana e 
se por um lado a história tradicional busca ressaltar os feitos e atos heroicos 
de personalidades ilustres, privando assim, as massas, os subjugados de 
qualquer poder, por outro, a História vista de baixo, descendente direta do 
marxismo, mas nem por isso confundida com ele, atenta para os sujeitos 
simples e para suas relações culturais e econômicas (THOMPSON, 1981).

Nessa perspectiva dos “de baixo”, há que se refletir sobre os processos 
de mudanças e sobre as atuações de homens e mulheres comuns que, ao se 
darem conta de suas próprias necessidades, agiram coletivamente com intuito 
de reivindicar direitos. Afinal é a respeito desta ação e deste pensamento 
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acerca das necessidades que a experiência humana se consolida. De modo 
que quando inserimos as mulheres no debate historiográfico da educação 
popular o fazemos por suas atuações, mais do que pelo sexo. Isto porque 
quando adentramos no campo da História da educação e contemplamos nele 
as mulheres dos movimentos da educação popular, constatamos que elas se 
fizeram presentes por intermédio de suas ações e experiências de práticas 
pedagógicas, por suas reflexões sobre as dificuldades pedagógicas, e pelas 
buscas por intervenções eficientes, o que, efetivamente impulsionaram os 
respectivos movimentos elencados. 

Sobre a participação das mulheres

Ao analisarmos o funcionamento dos movimentos de educação popular 
supramencionados, percebemos que apesar das mulheres constituírem 
maioria na execução das atividades, os registros históricos impõem destaques 
antropocêntricos, mesmo com evidências de que a participação feminina 
tem, nesses movimentos, distintas nuances quanto ao grupo social, idade e 
formação. A que isso se deve, se todos, indistintamente tinham em comum 
o desejo de promover uma transformação social pela via da educação e 
cultura popular? Ainda que elas atuassem principalmente como monitoras ou 
professoras, há que se ressaltar que não apenas na docência elas trabalharam, 
mas também na elaboração de materiais didáticos, coordenação de área 
executiva e no planejamento de ações de suporte à alfabetização. Não seriam 
essas ações importantes em um movimento de educação popular?

É numa dessas ações que Silke Weber atuou enquanto coordenadora 
de “Praças de Cultura” no MCP em Recife. Recém-formada em Pedagogia 
recebeu convite de seu professor de Psicologia Social, Paulo Rosas, para 
contribuir com as ações do Movimento de Cultura Popular, no “Projeto 
Meios Informais de Educação”. As ações das “Praças de Cultura” objetivavam 
“estimular a utilização do tempo livre em vista da aquisição de cultura”, bem 
como “desenvolver na comunidade a compreensão do binômio diversão-
educação e enfatizar o papel da leitura como divertimento” (ROSAS, 1986, 
p. 27, 28). Filiados ao “Projeto Meios Informais de Educação” estavam as 
bibliotecas e o serviço de radiodifusão da cultura popular. 
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Inicialmente, foi na organização da catalogação de livros quanto ao 
conteúdo e faixa etária, na produção de sinopses e elaboração de fichas de 
leituras que Silke Weber começou suas ações no Movimento. Em seguida, 
ao assumir a coordenação das “Praças”, com a saída de Paulo Rosas para 
a Universidade do Recife, passou a elaborar programações para adultos e 
crianças em relação à articulação das atividades culturais, a saber: exibições 
musicais, teatrais ou filmes - às ações pedagógicas como realização de debates. 
Seu interesse pela literatura refletiu-se na sua atuação em incentivar não 
apenas a leitura de livros, mas também na estimulação de debates. “Para 
as crianças, Monteiro Lobato; para os adultos, Jorge Amado”, autores de 
destaques nas discussões orientadas pela pedagoga. Silke Weber conduziu 
tais ações até meados de 1963, quando recebeu uma bolsa para estudar 
na França. Durante os anseios da repressão ditatorial, não estava mais no 
Brasil, mas conseguiu abrigar amigos e colegas no seu período de estadia 
em terras estrangeiras. 

Similarmente às ações desenvolvidas pela pedagoga Silke Weber no 
MCP, está o trabalho elaborado por Mailde Pinto ao coordenar a Diretoria 
de Documentação e Cultura (DDC) da secretaria de educação de Natal, que 
subsidiava as atividades da campanha “De Pé no Chão Também se Aprende 
a Ler”. Convidada reiteradas vezes por seu cunhado, então secretário de 
educação, Moacir de Góes, para colaborar com as ações da campanha, ao 
aceitar o convite, realizou trabalho de instalação de bibliotecas populares e 
produção de eventos para promover os tradicionais folguedos potiguares. 

Assim, juntamente com equipe da prefeitura de Natal, organizou ação 
para arrecadação de livros, tendo em vista os recursos disponíveis nos cofres 
públicos não serem suficientes para aquisição de obras. Foi então que montou 
a estratégia de que um carro de som circulasse pelos principais bairros da 
capital com o seguinte slogan: “O livro que sobra na sua biblioteca falta nas 
mãos do povo”. Rapidamente extensa quantidade de livros foi arrecadada e 
barracões de madeira serviram de abrigo às bibliotecas populares. Contudo, 
não bastava ter livros para empréstimo, havia a necessidade de estimular, 
“atrair” as pessoas às bibliotecas. Foi então que Mailde Pinto, de forma 
modesta, mas precisa, orientou que o processo de empréstimo deveria ser 
o mais simples possível, e, que para que isso fosse um fato, deveriam ser 
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expostas, ao redor das bibliotecas, como um chamariz, as páginas dos cadernos 
de esportes de jornais e fotos de misses. 

Estratégias que resultaram na rápida aceitação pelo público alvo, uma vez 
que a população aderiu aos incentivos e passou a tomar livros emprestados. De 
posse de um comprovante de residência, o livro era prontamente emprestado. 
Moacir Góes (1980, p. 88) destaca que “[...] num acervo de 1.103 livros, num 
período de 10 meses, com 6.602 empréstimos registrados, apenas quatro 
foram extraviados”.  O empenho de Mailde Pinto na promoção da educação 
pelos livros e pelo incentivo à cultura popular resultou em sua prisão, bem 
como de várias outras mulheres que atuaram na campanha como Margarida 
de Jesus Cortez e Maria Laly Carneiro. A primeira atuou como diretora 
do Centro de Formação de Professores; a segunda, enquanto estudante de 
Medicina, realizava palestras na Campanha. Desta experiência no cárcere, 
Mailde Pinto rememorou narrativas em seu livro “1964, aconteceu em abril”. 

Na condição de Diretora da Diretora de Documentação e Cultura da 
Prefeitura de Natal, tive, logo nos primeiros dias de abril de 1964, a 
minha residência invadida pelo Exército, fui levada a depor diante de 
uma comissão militar no quartel do 16º Regimento de Infantaria (16º RI) 
durante uma tarde inteira, e liberada, em seguida, sem restrições. Em 
maio, fui intimada a depor na Comissão de Inquérito constituída pela 
Prefeitura Municipal, presidida pelo Bacharel Rodolfo Pereira e composta 
por mais três oficiais militares, sem que saísse de lá nenhuma solicitação 
de prisão. Em 18 de junho, no entanto, fui levada em uma viatura do 
governo estadual que se encontrava à disposição do delegado Carlos 
Veras [...]. Decorridos mais vinte dias, fui interrogada exaustivamente 
sob tortura psicológica pelo delegado Carlos Veras, que me fez voltar à 
cela com a ameaça de ser transferida para as prisões de Recife (GALVÃO, 
1994, p.7).

Maria Laly, além de colaborar com a campanha, tinha intensa atuação 
política no movimento estudantil Juventude Estudantil Católica (JEC) quando 
estudante secundarista no colégio Atheneu Norte-rio-grandense, e ao tornar-
se universitária do curso de Medicina da Universidade do Rio Grande do 
Norte, integrou a Juventude Universitária Católica (JUC), a Ação Popular 
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(AP), além de ter participado, como uma das líderes, da greve estudantil 
universitária, em 1961 (COMISSÃO da Verdade da UFRN, 2015, p. 164). 
Por sua atuação política e envolvimento com o movimento de educação 
popular, Maria Laly foi a primeira presa política no estado do Rio Grande 
do Norte, logo após a decretação do golpe de 1964, sendo conduzida ao 
16º Regimento de Infantaria quando assistia aula na Universidade. Depois 
da prisão, voltou à universidade e sob intensa oposição e desconfiança de 
colegas e professores, conseguiu concluir seu o curso de Medicina. Exilou-
se na França, em 1965, e teve que refazer sua formação em Medicina na 
Université Paris-Sud, tendo em vista o não reconhecimento do diploma 
brasileiro. Adquiriu título de condessa após o matrimônio e não voltou mais 
a residir no Brasil (RIBEIRO, 2017).

As mulheres citadas anteriormente exerceram funções que revelam 
notoriedade de suas ações ante as tomadas de decisões e elaborações de 
planejamentos, assim como foram os casos de Josina Godoy e Norma Coelho 
que elaboraram juntas a primeira cartilha voltada a alfabetização de adultos, 
em 1962, o “Livro de Leitura para Adultos”, comumente conhecida como 
“Cartilha do MCP”. Entretanto, nem todas as mulheres que atuaram nos 
movimentos assumiram funções de destaque, mas nem por isso elas são 
menos importantes na execução das ações de alfabetização, nesse sentido 
dois exemplos são trazidos à tona: o de Josefa Cristina Ferreira e Valquíria 
Félix da Silva. Uma enquanto monitora; a outra como coordenadora de 
círculo de cultura.  

Foi por intermédio de convite, feito a seu pai, para contribuir com as 
ações do MEB, que Josefa Cristina adentrou no Movimento de Educação de 
Base. Seus pais receberam o pedido para colaborar, pois estavam envolvidos 
em ações da Igreja Católica na comunidade do Juá, zona rural da cidade de 
Caruaru, agreste pernambucano. Eles eram pequenos agricultores, plantavam 
e comercializavam as restritas produções para subsistência, mas sem hesitar, 
os pais de Josefa Cristina cederam o local de fabrico de queijo artesanal para 
realização das aulas do MEB e assim o espaço foi ocupado por tamboretes, um 
“quadro negro”, giz e adultos ansiosos por aprenderem a ler e escrever. A filha 
mais velha do casal, com apenas 14 anos e com instrução elementar, passou a 
auxiliar na condução das aulas radiofônicas, assumindo o importante papel 
de monitora nesse movimento. Conforme ressalta De Kadt (2007, p. 155):
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O monitor é uma das peças mais essenciais da engrenagem do MEB. 
Durante o primeiro ano de operação, ele (ou ela) era nomeado pela 
direção e, mais tarde, passou a ser escolhido pelos próprios camponeses. 
O monitor era sempre um membro da comunidade. No início, era 
considerado como a ligação entre a escola e a equipe que dirigia o 
sistema: pessoa que recebeu alguma educação formal e era, ao menos, 
semialfabetizado. Era uma espécie de auxiliar sem remuneração, que 
retransmitia as instruções dos programas para os alunos, conferia seus 
exercícios, fazia-os ir ao quadro negro, estimulava os mais lentos e 
liderava as discussões.

Josefa Cristina recebeu rápida orientação dispensada pela diocese de 
Caruaru, que realizou a convocação de monitores no Jornal Vanguarda, 
periódico de circulação local: “Curso de treinamento para monitores do 
Sistema de Rádio Educativo de Caruaru, órgão que se destina a fazer a educação 
de base. As aulas terão início no mês de agosto vindouro” (MOVIMENTO 
de..., 1962). Com treinamento básico sobre operacionalização do rádio e 
uso do material de apoio, e, posteriormente, da cartilha “Viver é Lutar”, 
elaborada por uma comissão de educadores do movimento, em 1963, Josefa 
Cristina conduziu as aulas radiofônicas do movimento. Da interrupção de 
sua atividade, recorda apenas de avistar um soldado em pé e com rifle nas 
mãos, na porta da diocese de Caruaru, quando foi entregar o relatório de 
condução das ações de alfabetização. Retornou para casa sem entregar o 
relatório e sem saber o que estava acontecendo. A notícia da “revolução”, 
como foi chamado o golpe de 1964, só chegou dias depois. 

Do mesmo modo que a monitora no MEB assumiu relevante papel, a 
coordenadora de círculo de cultura na “Experiência de Angicos” também 
adquiriu. Para Carlos Lyra (1996), um dos participantes do processo de 
alfabetização no sertão potiguar, o círculo de cultura referia-se às escolas, os 
espaços de alfabetização, contudo, para Paulo Freire o objetivo do círculo de 
cultura foi ampliado e definiu-se bem mais na perspectiva da dialogicidade 
e sem a hierarquização do saber. Assim, as aulas eram conduzidas a partir 
dos diálogos travados. 
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Foi por meio do círculo de cultura que Valquíria Félix, estudante de 
Direito, obteve seu primeiro contato com a experiência de alfabetização 
de adultos. Por se envolver em distintas atividades na universidade que se 
relacionavam ao estudo e problematização da realidade brasileira, como o 
problema da educação, ela tomou conhecimento do desenvolvimento de 
uma formação para alfabetizar adultos no interior do Rio Grande do Norte. 
O trabalho seria desenvolvido no período das férias acadêmicas.

Durante uma semana participou das orientações concedidas pela equipe 
do SEC. Aurenice Cardoso, era responsável pela formação metodológica, 
Paulo Freire, pela apresentação filosófica do método12 de alfabetização e Luiz 
Costa Lima junto com Roberto Cavalcanti de Albuquerque, compuseram, 
como destaca Carlos Lyra (1996), a equipe de preparação dos coordenadores 
dos círculos de cultura. Depois que a equipe do SEC regressou a Recife, os 
coordenadores de cultura se reuniram no Serviço Cooperativo de Educação do 
Rio Grande do Norte (Secern). Órgão estadual que funcionou, na época, com 
financiamento da Aliança para o Progresso com a finalidade de construção 
de escolas, compras de equipamentos, mobiliário escolar e projetores. Das 
reuniões que aconteceram no Secern, elaborou-se o planejamento para 
construção do universo vocabular. Valquíria Félix e o grupo de jovens 
estudantes foram, em um primeiro momento, até Angicos, e com base num 
breve roteiro, evidenciaram as palavras mais significativas para a população 
da localidade: belota, jarra, tigela, xique-xique são exemplos de palavras 
escolhidas. Em Natal, definiram-se os ajustes para execução das atividades 
nos círculos de cultura (GÓES, 1980).

E, se por um lado, a experiência de alfabetização elaborada por Paulo 
Freire ficou mundialmente conhecida, como mencionado anteriormente, 
pela eficiência na alfabetização de adultos em 40 horas, chegando inclusive, 
naquele período, a ser noticiada no jornal estadunidense - The New York 
Times, como afirma Beisiegel (1992), por outro cabe evidenciar o relevante 
papel que os coordenadores de cultura tiveram no processo de concretização 

12.  O termo “método” de alfabetização, aqui adotado, refere-se à nomenclatura da época, 
descrita pelo próprio Paulo Freire no ensaio “Conscientização e Alfabetização - Uma Nova 
Visão do Processo”, pois o reconhecimento e aprofundamento da perspectiva filosófica de 
alfabetização proposta por Freire, e ocorreu tempos depois (FREIRE, 1963).
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das pesquisas de Freire. Distintamente dos monitores do MEB que tinham as 
funções delimitadas, na “Experiência de Angicos”, os estudantes secundaristas 
e universitários assumiram a função de conduzir com os alunos alfabetizandos 
durante todo o processo pedagógico. Desse modo, não eram monitores, 
pois não havia a diretividade de uma cartilha ou utilização de rádio, nem 
professores, pois além de não terem formação específica para o magistério, 
rejeitava-se a ideia de sobreposição dos conhecimentos, de modo que os 
processos de alfabetização não deveriam ser conduzidos pelos coordenadores, 
mas construídos com os educandos. 

Logo após a breve formação em Natal, realizada pela equipe do SEC, 
em relação ao desenvolvimento das práticas de alfabetização, e da elaboração 
do levantamento vocabular, um grupo de estudantes de distintos cursos – 
Direito, Filosofia, Medicina, Farmácia, Jornalismo, Letras – deslocaram-se 
para o sertão potiguar a fim de instalarem-se em alojamentos improvisados, 
na cidade de Angicos. Os rapazes, no Colégio dos Padres; as moças, no 
Colégio das Freiras.  E num período de aproximadamente dois meses, 21 
coordenadores de cultura, 8 homens e 13 mulheres, de segunda a sexta 
realizavam os círculos de cultura nos lugares mais diversos como residências 
dos alunos ou cárcere municipal (LYRA, 1996).

A sistematização do círculo de cultura acontecia por meio da projeção 
de imagens feita com retroprojetores. O incentivo ao diálogo em grupo 
advinha do incentivo, por parte dos coordenadores, aos educandos sobre o 
que viam e estava vinculado à realidade. Aurenice Cardoso, membro do SEC 
e formadora dos coordenadores do círculo de cultura, comenta em relação às 
primeiras horas de alfabetização, que aconteceu no dia 28 de janeiro de 1963:

Inauguramos as atividades do “círculo de cultura” discutindo com os 
analfabetos o conceito antropológico de cultura. O coordenador nada 
vai expor, ao invés, dialoga com os participantes, arrancando deles 
socraticamente algumas noções, levando-os a, de maneira reflexiva, 
tirarem suas conclusões. A primeira ficha, que representa o homem 
diante do mundo, leva os analfabetos após a pergunta do coordenador 
“que vemos na ficha” a fazerem uma descrição oral. É conveniente 
salientar que o tratamento nós, integra o coordenador no grupo, 
aproximando-o dos participantes (CARDOSO, 1963, p. 74).
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Foi seguindo tais procedimentos, a princípio, que Valquíria Félix 
coordenou um círculo de cultura situado na zona rural, na casa de um 
alfabetizando, sob a iluminação da lâmpada Coleman e do retroprojetor a gás, 
ela apresentou o universo da leitura e escrita às agricultoras e agricultores. 
Num dos relatórios, datado de 1º de março de 1963, Carlos Lyra descreveu, 
em relação aos círculos de cultura de Valquíria: 

Palavra geradora: xique-xique. Fez recapitulações. Leram todos os nomes. 
Traço de união. Formaram frases: ditando devagar, um escreve no 
quadro e todos repetem nos cadernos. Depois corrigem. Chamou cada 
um no quadro e cada um escreveu seu nome. João Pequeno, tímido, 
só fala uma vez, baixo e depressa. Gostaram do filme que foi passado 
(LYRA, 1996, p. 69). 

A prática rotineira dos coordenadores e coordenadoras dos círculos de 
cultura em reunirem-se para sistematizar, planejar e aperfeiçoar a condução 
das atividades de alfabetização também compôs o êxito da ação. Nas manhãs 
subsequentes aos círculos, todos os coordenadores reuniam-se e relatavam 
o desenvolvimento das atividades. Acerca destes encontros, Carlos Lyra 
menciona: 

Reunião dos coordenadores: Para refletir e decidir. Todo o dia era 
um novo começo. Pela manhã, reunião diária, quando, em conjunto, 
analisávamos o trabalho realizado até então. Discutíamos, refazíamos 
planejamentos, quase um reinventar. Como tudo na educação, nada 
estava pronto, as coisas foram se fundamentando no fazer, e era muito 
difícil ver aqueles comoventes instantes de Angicos e não acreditar que 
ali estava nascendo algo importante (LYRA, 1996, p. 41).

Ao término das férias acadêmicas e das ações das 40 horas, Valquíria 
despediu-se de Angicos e passou a coordenar outros círculos de cultura nas 
cidades de Mossoró, Caicó e Natal. Nessa última, a experiência desenvolveu-
se no bairro das Quintas. A cerimônia de encerramento da “Experiência de 
Angicos” foi tão celebrada que contou com a presença do então presidente 
da República, João Goulart. Este vinculado ao PTB (Partido Trabalhista 
Brasileiro), assumiu a presidência da República em setembro de 1961, após 
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a renúncia de Jânio Quadros, contudo, forças opositoras ao seu governo o 
depuseram por meio do golpe civil-militar, em 1964.

E assim, mesmo que ainda de maneira modesta e a partir de mulheres que 
assumiram funções importantes nos respectivos movimentos, ensaiamos uma 
história da educação mais plural. Em que pese todos as posições assumidas em 
movimentos como os apresentados, evidenciá-las “sem expor seus sexos” não 
contribui com uma escrita da história democrática, em que são contempladas 
criações, feitos, ações, mas também papéis e sujeitos que “fizeram a coisa 
acontecer”, afinal a história não se fez sem personagens, portanto, escrevê-
las sem evidenciá-las não seria prudente.

Considerações finais

Como visto, a fim de conter os altos níveis de analfabetismo, nos 
primeiros anos da década de 1960, distintos movimentos educacionais 
vinculados à perspectiva da cultura popular despontaram, sobretudo na 
região Nordeste do Brasil. Em tais movimentos evidenciam-se os feitos 
daqueles que assumiram posições de destaque, preterindo a multiplicidade de 
sujeitos sociais que contribuíram com o processo de alfabetização em massa. 

Percebemos, que embora a presença atuante das mulheres em tais 
movimentos não esteja nos registros historiográficos da história da educação, 
elas tiveram expressiva participação e contribuição neles, o que nos leva 
não somente a interessar-nos sobre como se deu a participação dessas 
personagens, mas quem são essas mulheres e como elas foram forjadas 
para e na participação nos movimentos.

Conforme apresentamos as ações dos principais movimentos de 
educação e cultura popular do Nordeste, expusemos também a participação 
de mulheres que neles se engajaram.  Neste sentido, percebemos por meio da 
História vista de baixo, que, como ressaltado, agrega uma multiplicidade de 
sujeitos históricos, dentre esses as mulheres, personagens como Silke Weber, 
Mailde Pinto, Josefa Cristina e Valquíria Félix que assim como tantas outras 
que assumiram alguma função dentro dos movimentos, sofrem do descaso de 
não terem suas contribuições inscritas nas páginas da história da educação.
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Nesse sentido, há que se ressaltar que mesmo tímida, tal matriz analítica 
colabora com a desmistificação de uma história vista de cima, androcêntrica, 
tradicional e dá lugar a uma história mais aberta e plural onde podem ser 
contemplados sujeitos e práticas consideradas de menor valor e impacto 
do ponto de vista dos fenômenos sociais, mas que justamente por isso 
contribuem com uma guinada epistemológica do pensamento histórico e 
social brasileiro. Isto porque as experiências femininas, além de contribuírem 
com os movimentos educacionais populares, são constitutivas da formação 
de mulheres que se distanciaram do papel “comum” de passiva e passam a 
ser ativas. Que mais páginas, sejam a estas acrescentadas. 

Enfim, evidenciar a participação das mulheres em ações educativas que 
tiveram expressividade na História da educação, é também contribuir para 
amplitude de análise no campo histórico da educação, vinculando também 
outras experiências. Assim, às tradicionais abordagens que narram a História 
da educação por legislações, manuais, pelos feitos de personalidades de 
destaques ou pela dicotomia da luta de classes, somam-se a participação 
dos sujeitos sociais simples, contribuindo para outras perspectivas analíticas 
tanto na História da educação, quanto na História das mulheres. 



217

Referências

AQUINO, Fernanda Mayara Sales de. O cotidiano da formação de 
professores/as da Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler. 
2015. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Natal, 2015. Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/
handle/123456789/20459. Acesso em: 03 mai.  2021.
ARAÚJO, Marta Maria de. Campanha de Pé no Chão Também se Aprende 
a Ler: Entrevista com Moacyr de Góes. Revista Educação em Questão, Natal, 
v. 53, n. 39, p. 242-254, set./dez. 2015. Disponível em: file:///C:/Users/Suporte/
Downloads/8529-Texto%20do%20artigo-22986-2-10-20170418%20(1).pdf. 
Acesso em: 05 mai. 2021. 
BAUMWORCEL, Ana. As escolas radiofônicas do MEB. Trabalho apresentado 
no VI Congresso de História da Mídia, em maio de 2008, na UFF, Niterói, Rio 
de. Janeiro. Disponível em: http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/
encontros-nacionais/6o-encontro-2008-1/As%20escolas%20radiofonicas%20
do%20MEB.pdf . Acesso em: 20 abr. 2021. 
BEISIEGEL, Celso de Rui. Política e educação popular: a teoria e a prática 
de Paulo Freire no Brasil. 3ª ed. São Paulo: Ática, 1992.
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação popular. 1ª ed. São Paulo: 
Brasiliense, 2006.
BRASIL. Emenda constitucional n. 25, de 15 de maio de 1985. Altera dispositivos 
da Constituição Federal e estabelece outras normas constitucionais de caráter 
transitório. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 maio 1985. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc_
anterior1988/emc25-85.htm. Acesso em: 19 abr. 2021.
CARDOSO, Aurenice. Conscientização e Alfabetização: uma visão prática 
do sistema Paulo Freire. In: Estudos Universitários: Revista de Cultura da 
Universidade do Recife. v. 4. Recife: Imprensa Universitária, 1963.
DE KADT, Emanuel. Católicos radicais no Brasil. Brasília: Ministério da 
Educação, UNESCO, 2007.
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Assembleia 
Geral das Nações Unidas em Paris. 10 dez. 1948. Disponível em: https://
nacoesunidas.org/direitoshumanos/declaracao/. Acesso em: 10 fev. 2020.



218 

DUBY, Georges. Damas do século XII. Trad. Paulo Neves e Maria Lúcia 
Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.
ESTATUTO DO MOVIMENTO DE CULTURA POPULAR. Registro no 
Cartório do 2º Ofício da Comarca do Recife. In: Movimento de cultura 
popular: memorial. Recife: Fundação de Cultura Cidade do Recife: Fundação 
Educar, 1986. 
FERRARO, Alceu Ravanello. História inacabada do analfabetismo no Brasil. 
São Paulo: Cortez, 2009.
FREIRE, Paulo. Conscientização e Alfabetização: uma nova visão do processo. 
In: Estudos Universitários: Revista de Cultura da Universidade do Recife. v. 
4. Recife: Imprensa Universitária, 1963.
GÓES, Moacyr de. De pé no chão também se aprende a ler (1961-1964): uma 
escola democrática. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980.
II ENCONTRO dos Bispos do Nordeste em Natal. A Defesa, Caruaru, 13 
jun. 1959. 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Anuário 
estatístico do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 1995. Disponível em: http://www.
ipea.gov.br/portal/images/ stories/PDFs/TDs/td_2487.pdf. Acesso em: 26 
abr. 2021.
LYRA, Carlos. As quarenta horas de Angicos: uma experiência de educação. 
São Paulo: Cortez, 1996. 
MONTENEGRO, Antonio Torres.  História, metodologia, memória. São 
Paulo: Contexto, 2010.
MOVIMENTO de Educação de Base. Vanguarda, Caruaru, 15 jul. 1962.
ORGIA de gastos do MCP para difundir doutrina comunista. Diário de 
Pernambuco, Recife, 21 set. 1962.
PAIVA, Vanilda.  História da Educação Popular no Brasil. 6ª ed. São Paulo: 
Loyola, 2003. 
PERROT, Michelle. As mulheres ou os silêncios da história. Trad. Viviane 
Ribeiro. Bauru, SP: EDUSC, 2005.
PERROT, Michelle. Os excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros. 
Trad. Denise Bottmann. ed. 8. Rio de Janeiro/ São Paulo: Paz e Terra, 2017.
PLANO de atividades. In: Estudos Universitários: Revista de Cultura da 
Universidade do Recife. v. 1. Recife: Imprensa Universitária, 1962.



219

PREFEITURA fabricou 5 mil bancas para escolas do MCP. Diário de 
Pernambuco, Recife, 21 set. 1962.
RIBEIRO, Isa Paula Zacarias. Prefeitura e Classes Populares: Um estudo sobre 
as administrações municipais de Djalma Maranhão (1956-1959/1960-1964). 
2003. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Natal, 2003.  Disponível em: http://repositoriolabim.
cchla.ufrn.br/handle/123456789/375?locale=en. Acesso em: 03 mai. de 2021.
RIBEIRO, Maria Cláudia Badan. Médica, Resistente e Condessa: A história 
da militante potiguar Laly Carneiro Meignan. In: ROVAI, Marta Gouveia 
de Oliveira. (org.). História oral e história das mulheres: rompendo silêncios. 
São Paulo: Letra e Voz, 2017. p. 103-122.
RODRIGUES, Luiz Dias. Como se conceitua Educação Popular. In: 
SCOCUGLIA, Afonso Celso; NETO, José Francisco de Melo. (Org.). Educação 
Popular outros caminhos. João Pessoa: UFPB, 1999. 
ROSAS, Paulo. Movimento de cultura popular: memorial. Recife: Fundação 
de Cultura Cidade do Recife: Fundação Educar, 1986. p. 23-4. 
SHARPE, Jim. A história vista de baixo. In: BURKE, Peter (Org.). A escrita 
da história: novas perspectivas. Tradução Magda Lopes. São Paulo: Editora 
UNESP, 1992. 
SILVA, Maria Betânia E. A inserção da arte no currículo escolar: Pernambuco, 
1950-1980. 2003. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Federal 
de Pernambuco. 2003.
SILVA, Reginaldo José da. A Cartilha do Camponês, o Documento “BENÇA, 
MÃE!” E sua Recepção pela Liga Camponesa do Engenho Galileia. 2015. 
Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Federal de Pernambuco. 
2015. Disponível em: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/17203. 
Acesso em: 18 jul. 2019.
SILVA, Severino Vicente da. Entre o Tibre e o Capibaribe: os limites da igreja 
progressista na Arquidiocese de Olinda e Recife. Recife: Ed. Universitária 
da UFPE, 2006.
THOMPSON, E. P. A Miséria da Teoria. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.
THOMPSON, E. P. A formação da classe operária inglesa. 1. vol. Trad. Denise 
Bottmann. 10ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2019. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. Comissão da 
verdade da UFRN: relatório final. Natal, RN: EDUFRN, 2015. Disponível em:    
http:www.comissaodaverdade.ufrn.br/. Acesso em: 04 mai. 2021.



221

Fazer da oficina a trincheira: ensino de história e 
divulgação do conhecimento em um contexto de 
restituição democrática1

Alessandra Soares Santos – UFMG

Introdução

As dinâmicas inerentes à produção historiográfica e ao ensino de 
história impõem uma constante revisão do quê e do como ensinar história 
na educação básica. A historicidade do próprio conhecimento histórico 
e as transformações sociais e tecnológicas que afetam a vida de crianças, 
adolescentes e adultos em fase de escolarização fazem das salas de aula um 
ambiente de entrecruzamento das prescrições normativas do currículo e das 
práticas e vivências dos processos educativos e sociais. Além disso, as reformas 
curriculares locais e nacionais – algumas vezes construídas coletivamente, 
outras impostas sem o devido diálogo com a sociedade – se juntam àquelas 
dinâmicas e fazem do ensino de história um campo especialmente complexo 
e rodeado de incongruências devido aos diversos interesses políticos e às 
relações de poder que o cerca. Laville (1999) chamou atenção para uma 
situação comum nesses casos: 

1.  Agradeço a leitura atenta e generosa da primeira versão deste texto pelo Prof. Dr. Irlen 
Antônio Gonçalves, bem como seus comentários no Seminário Final do Programa de 
Pesquisa A Educação nos Projetos de Brasil: espaço público, modernização e pensamento 
histórico e social brasileiro nos séculos XIX e XX, realizado em junho de 2021. 
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(...) quando o ensino de história é criticado ou acusado, quando provoca 
debates, como muitas vezes acontece, não é porque pessoas se inquietam 
com o alcance dos objetivos de formação que lhe são oficialmente 
atribuídos, mas ‘em razão’ dos conteúdos fatuais, por se julgar que certos 
elementos estariam ausentes e que outros estariam sendo ensinados em 
lugar de coisa melhor, como se o ensino de história continuasse sendo 
o veículo de uma narração exclusiva que precisa ser assimilada custe 
o que custar. (LAVILLE, 1999, p. 127)

Configura-se, assim, um “estranho paradoxo”, segundo o mesmo autor, 
em que temos um ensino norteado pela função de educar para a cidadania – 
o que inclui, hodiernamente, acolher as demandas da diferença e as feridas 
de passados sensíveis que clamam por justiça e reconhecimento –, mas que 
é acusado de não cumprir um objetivo que já não faz parte de suas funções, 
que é o da educação cívica que objetiva legitimar a ordem social e econômica 
estabelecida às custas da alteridade. De fato, como observou Bittencourt 
(2011a), quando tomamos como objeto a história da disciplina escolar 
em sua “longa duração”, observamos a permanência de alguns conteúdos 
“tradicionais” que insistem em se fazer valer, ainda que em divergência com 
os objetivos educacionais mais amplos propostos para a educação básica 
em cada presente.

Os debates em torno da elaboração do currículo de história prescrito 
para o ensino fundamental na Base Nacional Comum Curricular poderia 
ser um dos vários exemplos ilustrativos mencionados por Laville no artigo 
já citado de como o ensino de história é alvo de intensa vigilância, ainda 
que mais de vinte anos tenham decorridos desde aquele texto. Em 2015, a 
Comissão instituída pelo MEC para a elaboração da Proposta da BNCC 
divulgou a primeira versão do documento e a submeteu à consulta pública. 
As disputas teóricas e políticas sobre o currículo comum a ser adotado no 
país foram traduzidas pelo debate em torno de uma suposta “ausência de 
conteúdo e de cronologia” e das discussões sobre abordagens nacionalistas ou 
eurocêntricas da história em razão da prioridade dada à história indígena e 
afro-brasileira em detrimento da história europeia. Esta versão preliminar da 
BNCC, elaborada em um momento de uma grave crise política do governo 
Dilma Rousseff, recém-empossada em seu segundo mandato, foi acusada 
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por certa opinião pública de querer transformar o ensino de história em 
uma “doutrinação ideológica do PT”, e até em uma “doutrinação comunista”,2 
vinculando, explicitamente, a seleção dos conteúdos da disciplina à crença de 
que se trataria de um instrumento de controle da consciência dos estudantes. 

A terceira versão da BNCC, homologada pelo Ministério da Educação 
em 2017, após o golpe jurídico-parlamentar que destituiu Dilma Rousseff da 
presidência, trouxe consigo a marca do novo grupo político que assumiu o 
poder um ano antes. Ainda em 2016, apenas um mês após a destituição do 
governo anterior, o então presidente Michel Temer exonerou metade dos 
membros do Conselho Nacional de Educação, responsável por assegurar 
a participação da sociedade na formulação das políticas públicas para a 
educação, que tinham sido nomeados por sua antecessora. Assim, os escassos 
debates sobre a segunda e a terceira versões da BNCC foram conduzidos 
nesse contexto de desmonte do CNE. 

Embora o documento para a área de história indique os processos 
considerados imperativos para a formação dos estudantes por “estimularem 
o pensamento” – identificação, comparação, contextualização, interpretação 
e análise de um objeto –, o texto foi considerado discreto no que diz respeito 
ao estímulo à problematização. Da mesma maneira, ainda que se destaque 
no documento a reiteração de que o professor de história deve considerar 
a experiência e a realidade social dos estudantes, bem como o universo 
cultural da sua comunidade escolar, a abordagem das temáticas voltadas 
para a diversidade cultural, as questões de gênero, a história dos povos 
indígenas e africanos é reafirmada apenas de forma pontual (FRANCO; 
SILVA JR.; GUIMARÃES, 2018). Assim, concordamos com a avaliação de 
Pádua, Silva Júnior e Guimarães (2018), segundo a qual a versão final da 
BNCC para a área de história no ensino fundamental não rompe com uma 
perspectiva eurocêntrica: 

2.  Cf. MAGNOLI, Demétrio; BARBOSA, Elaine Senise. História sem tempo. Gazeta do 
Povo. 08 de out. de 2015. Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/
historia-semtempo-0z5is61fltk3abx48dlj30q3y. Acesso em: 29 de fev. de 2021; VAINFAS, 
Ronaldo. Nova face do autoritarismo. O Globo. 05 de dez. de 2015. Disponível em: http://
oglobo.globo.com/opiniao/nova-face-do-autoritarismo-18225777. Acesso em: 29 de fev. 
de 2021; VILLA, Marco Antônio. A revolução cultural do PT. Veja. 05 de jan. de 2016. 
Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/opiniao-2/marco-antonio-
villaa-revolucao-cultural-do-pt/. Acesso em: 29 de fev. de 2021.
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Fica implícito que existe uma história que apresenta um modelo político, 
econômico, social e cultural considerado ‘norma’ e ‘outras histórias’ com 
significância menor. Mantém a perspectiva do Outro colonial como 
subalterno. Não permitem problematizar as hierarquias enredadas que 
caracterizam o sistema mundo. Não rompem com as hierarquias de 
classe, sexuais, de gênero, espirituais, linguísticas, geográficas e raciais. 
(FRANCO; SILVA JR.; GUIMARÃES, 2018, p. 1024) 

Diante desta realidade, não é difícil perceber o projeto de país que se 
pretendeu legitimar por meio desta configuração curricular. Por um lado, 
segundo Laville (1999), que analisou as disputas em torno do ensino de 
história em vários países ao longo do século XX, os fatos mostram que 
acreditar que ainda é possível regular as consciências e os comportamentos 
dos indivíduos por meio do ensino da história não passa de uma ilusão. Do 
Canadá à ex-União Soviética, passando por Alemanha e Cisjordânia, Laville 
concluiu que a consciência histórica dos cidadãos não apenas se desenvolveu 
sem relação necessária com os conteúdos do ensino de história, como em 
alguns casos se mostrou numa direção diametralmente oposta aos objetivos 
do currículo prescrito (LAVILLE, 1999, p. 136). Ainda que estejamos de 
acordo com esta análise, consideramos que vale a pena recolocar a questão 
sobre o que pode o ensino de história para além dessas prescrições, numa 
perspectiva pós-estruturalista do currículo, sobretudo em um contexto 
político e social profundamente reacionário e de constante afronta às 
instituições democráticas, como o que vivemos no Brasil e em boa parte 
das democracias liberais. Além disso, vale sopesar as consequências do 
alheamento do historiador e da historiografia no processo de construção 
da nossa cultura histórica cada vez mais indiferente à dimensão popular e 
democrática. 

Para empreender esta tarefa, propomos voltar a um passado não muito 
distante, quando um historiador formado nas primeiras turmas dos cursos 
universitários de história – e que vivenciou duas ditaduras, o Estado Novo 
e a Ditadura Civil-Militar – procurou configurar uma historiografia que, 
aliada ao ensino de história e à divulgação do conhecimento, assumiu o 
compromisso ético de restabelecer socialmente os valores democráticos 
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que tinham sido destituídos com o golpe de 1964. Nascido em Pirapora 
(MG) em 1923 e falecido em Belo Horizonte em 1999, Francisco Iglésias 
cursou Geografia e História na Faculdade de Filosofia da Universidade 
de Minas Gerais entre 1941 e 1943. Tornou-se professor da Faculdade de 
Ciências Econômicas da UFMG em 1949, tendo se aposentado em 1981. 
Intelectual ativo em seu tempo, chama atenção o fato de que ele não tenha 
se eximido da preocupação de avaliar por quais caminhos a historiografia 
profissional universitária estava orientando a vida humana no presente. 
Seu profundo engajamento no processo de reorganização disciplinar do 
conhecimento histórico produzido na universidade não significou alheamento 
do reconhecimento de sua dimensão política e social. Embora se manifestasse 
avesso a qualquer redução ou instrumentalização política das aquisições da 
ciência histórica, ele se ocupou da avaliação crítica da educação histórica 
resultante do conhecimento sobre o passado conduzido cientificamente e 
propôs uma articulação de conteúdos escolares do ensino de história com a 
teoria e a história da historiografia, visando a divulgação de conhecimentos 
sobre o passado que fossem cientificamente qualificados.

Privilegiaremos as seguintes obras como fontes deste estudo: História 
para o vestibular e cursos de segundo grau, publicada pela primeira vez em 
1973 e cujo conteúdo foi reeditado até 2002, os livros A Revolução Industrial 
(1981), Constituintes e Constituições brasileiras (1985) e A industrialização 
brasileira (1985), publicados na coleção paradidática “Tudo é História”, além de 
outros textos sobre o ensino de história.3 Veremos, a partir destas produções 
de Francisco Iglésias entre as décadas de 1970 e 1980, justamente em um 
momento de reconstrução da democracia brasileira, de que maneira seus 
esforços para promover o ensino e a divulgação da história para um público 
mais amplo ajudaram a configurar um projeto de país fundamentado na 
reconquista e na manutenção da vida democrática. Foi nesse sentido que 
pensamos as metáforas da oficina e da trincheira que usamos no título 
deste texto: foi do mesmo lugar onde ele realizou seu trabalho de pesquisa e 

3.  As fontes que abordamos aqui já foram exploradas, ainda que numa perspectiva diferente, 
em um outro trabalho, que pretendeu investigar o desafio da “transposição didática” realizada 
pelo historiador mineiro. Ver SANTOS, Alessandra Soares. Francisco Iglésias: a história e 
o historiador. São Paulo: Alameda, 2017. 
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docência que ele agiu para transformar a realidade de seu tempo, para fazer 
a democracia avançar, para passar de uma posição a outra, sem recuar. Sua 
oficina transformada em trincheira foi o lugar em que ele esteve protegido 
pelo conhecimento científico e, ao mesmo tempo, de onde contra-atacou a 
favor de uma sociedade fundada sobre alicerces democráticos. Ao contrário 
da estratégia militar, entretanto, cujas ações são traçadas por outros, para 
Francisco Iglésias o que valeu foi seu compromisso ético com a ciência 
histórica, com os outros e consigo mesmo. 

O ensino de história sob o signo da mudança

O percurso intelectual do historiador Francisco Iglésias se confunde com 
a própria afirmação disciplinar da história na universidade desde meados 
do século XX. Ao mesmo tempo em que participou da profissionalização e 
da especialização da história na universidade, garantindo a autonomia deste 
campo, desempenhou o papel de intelectual público na medida em que 
interferiu nos debates de temas nacionais por meio da publicação de artigos 
em jornais de grande circulação e de obras de divulgação do conhecimento 
histórico para um público não especializado. Ainda que ao longo de seus 
sessenta anos de profissão a face científica da produção do conhecimento 
histórico tenha sempre caminhado em paralelo com demandas por atuação 
fora da universidade, foi principalmente após a sua aposentadoria, em 1981, 
que ele se dedicou inteiramente à aproximação da historiografia com um 
público mais amplo, composto por jovens em idade escolar e interessados 
em geral. 

O momento da sua aposentadoria coincide, aliás, com uma transformação 
significativa da universidade a partir da consolidação dos cursos de pós-
graduação e da elaboração de seus planos nacionais. Conforme tem sido 
indicado, a inauguração do modelo de produção científica imposto pelo 
sistema nacional da pós-graduação em meados dos anos 1970 aprofundou 
a distância entre a história ensinada e a história pesquisada, gerando como 
consequência a ocupação deste espaço por produtos de qualidade duvidosa, 
advindos do agenciamento de não especialistas pela indústria cultural. 
Segundo Araújo (2016), o modelo de alta especialização da pós-graduação 
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tornou mais difícil a compatibilização entre “história como pesquisa e prática 
educacional” e “história como pesquisa profissional”, dificultando a análise do 
sentido dessa produção e de sua relevância social. Quando Francisco Iglésias 
se formou e atuou como professor universitário, a dimensão disciplinar da 
produção do conhecimento histórico ainda incluía, para além da formação 
acadêmica, a responsabilização pelas tarefas ligadas ao ensino e à difusão do 
conhecimento acumulado, afazeres cuja ausência se ressente hoje.  

Em História para o vestibular e cursos de segundo grau, publicado pela 
primeira vez em 1973, Francisco Iglésias prescreve “o que deve ser ensinado” 
em história. Neste tópico do primeiro capítulo, não se arrolam os conteúdos a 
serem ensinados e aprendidos, nem se estabelece de antemão o que deveria ser 
abordado nas provas e concursos. Na introdução da obra ele já havia alertado 
para o fato de que seu objetivo foi atender “integralmente aos programas de 
vestibular de várias universidades ou escolas isoladas” e também às “escolas 
e exames supletivos de segundo grau” (IGLÉSIAS, 1981a, p. 1). De fato, a 
demanda de estudantes pelos exames supletivos, regulados pela LDB de 1971, 
aliada à expansão da procura pelo ensino superior, acabou influenciando 
o mercado de livros didáticos e a produção de material direcionado aos 
estudantes de nível secundário. Mas o que vemos em sua prescrição inicial é 
uma abordagem conceitual da história que deveria ser dominada não apenas 
por historiadores e professores, mas que constituiria a própria essência do 
ensino da história. O que se destaca como uma espécie de lente para conhecer 
o passado é a sensibilidade histórica, o que significava a competência para 
reconhecer e compreender a mudança. 

Se considerarmos o conceito de história apresentado no primeiro capítulo 
desta obra didática, constatamos que o empreendimento de Francisco Iglésias 
objetivou bem mais do que oferecer informações de interesse histórico ao 
candidato a uma vaga no ensino superior. Sua preocupação primordial 
foi com a educação histórica de seu leitor, na medida em que ele deveria 
compreender a história como devir, coisa viva, realidade atuante e dinâmica. 
Na sua perspectiva, a história ensinada estaria encarregada de superar o 
“esquema convencional” – a história do Ocidente, com destaque de nomes, 
datas e povos –, pois, além de nada motivador para o jovem estudante, esse 
esquema teria comprometido não apenas o conhecimento da complexidade 
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de outras realidades históricas, mas também o gosto pela matéria. Para a 
disciplina tornar-se “mais racional e até mais fácil”, deveria deixar de ser 
“nomenclatura e cronologia, como é vulgarmente entendida, para ser a 
busca de um sentido, nexo explicativo, para a compreensão do presente e 
dos caminhos mais aceitáveis do futuro” (IGLÉSIAS, 1981a, p. 5). 

Nesta direção, a história deveria, ainda, promover a compreensão da 
dinâmica social enfatizando sua constante transformação contra a ideia de 
continuidade, que não seria de modo algum a característica mais saliente 
da história, marcada pelo fortuito, o imprevisto, o novo, o revolucionário. 
Daí, por exemplo, ele ter manifestado suas restrições aos historiadores 
conservadores, pois eles não estariam comprometidos com a compreensão 
da transformação e, portanto, não poderiam explicar o significado profundo 
dos acontecimentos. De acordo com ele, 

não há permanência ou estabilidade, pois a dinâmica é a nota 
característica. O social está sob o signo da mudança e só a sensibilidade 
histórica permite captar sua natureza. Quando falta essa sensibilidade 
não há compreensão do sucedido. Como entender o dia de hoje, senão 
à luz dos elementos configuradores e de suas virtualidades de mudança? 
(IGLÉSIAS, 1981a, p. 5)

Não obstante certa banalidade da afirmação à primeira vista, essa 
perspectiva da temporalidade histórica chama atenção pelo fato de ter sido 
enfatizada para marcar a liberdade do agir e incentivar a provocação da 
mudança. Aliás, “mudança provocada”, de acordo com Villas Bôas (2006), 
foi uma expressão recorrente no vocabulário dos sociólogos dos anos 1950 
e “traduzia o desejo de intervir na espontaneidade dos acontecimentos 
para mudar a feição das instituições, das mentalidades, da distribuição do 
poder, impondo uma regularidade nova à conduta cotidiana de homens e 
mulheres” (VILLAS BÔAS, 2006, p. 13). Naquele momento, transformar o 
país significava construir uma sociedade democrática, despida dos entraves de 
uma interpretação do caráter nacional brasileiro e assentada em concepções 
igualitárias e progressistas da sociedade. Se a história se interessa pelo ontem 
e pelo hoje, caberia ao historiador e a qualquer interessado pela história 
dividir seu tempo no antiquário, nos museus e nos arquivos com a presença 
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na rua, no cotidiano e na luta pela sobrevivência (IGLÉSIAS, 1981, p. 5-6). 
Daí ele ter enfatizado que “tanto mais se entende o passado quanto mais se 
participa do presente” e, por isso, “o homem desligado de seu contexto não 
pode ter sentido histórico” (IGLÉSIAS, 1981a, p. 6). 

Sua representação da verdade enquanto afirmação de valores progressistas 
não era fortuita ou resultado de um engajamento irrefletido, mas um 
desdobramento do conhecimento histórico que ele detinha. Essa perspectiva 
não deixava de ser um alento e um chamado aos jovens leitores que viviam 
a experiência da Ditadura Civil-Militar. A eles, Francisco Iglésias pretendeu 
ensinar que a vida social não é imutável e que o desejo de transformação 
poderia se identificar com a realização de um novo projeto político e com o 
desejo de uma vida melhor a se realizar no futuro, fechando o ciclo temporal 
das possibilidades de ação humana. Conforme se lê, 

é engano supor como sua característica [do ser humano] só o gosto 
pelo passado, pois leva em conta o presente. O interesse pelo futuro 
já escapa à História, para descambar em especulações de natureza 
filosófica ou religiosa, na chamada escatologia ou, de acordo com 
estudos requintados, por projeções de agrado de cientistas, na discutida 
futurologia. Se o interesse [pelo futuro] foge à História, é em função 
dele que se existe, notadamente hoje, quando a maior consciência da 
realidade e do domínio dado pelas conquistas da ciência permitem a 
construção do futuro. A História fez que se estruturasse esse sentido, 
pois ela dá aos homens a noção de suas virtualidades e do que se pode e 
se deve fazer para uma sociedade mais livre e bela, ainda na expectativa. 
(IGLÉSIAS, 1981a, p. 3)

É interessante observar que a estrutura narrativa de sua obra, entretanto, 
pouco inovou em relação ao que já era produzido, o que foi praticamente 
inevitável, tendo em vista a rigidez dos esquemas curriculares preestabelecidos. 
Além disso, lamentavelmente, passados quase cinquenta anos desde a sua 
primeira edição, se compararmos os conteúdos e a organização dos capítulos 
desta obra com qualquer livro didático de nosso tempo, perceberemos mais 
continuidades do que mudanças.  
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Relacionado ao processo de expansão europeia, seu livro tratou das 
origens da burguesia, da ampliação do comércio, da formação do Estado 
nacional e da política de colonização. A “mentalidade” da época foi traduzida 
pelo estudo do Renascimento e da Reforma, enquanto a economia e a política 
foram compreendias por meio do mercantilismo e do sistema absolutista. 
O Brasil finalmente surge no cenário histórico como colônia de Portugal: às 
atividades econômicas, à formação étnica e cultura, à vida social e intelectual 
da colônia foram dedicados estudos específicos. Com o objetivo de articular 
o conhecimento da história geral com a história brasileira e latino-americana, 
o autor alternou os momentos significativos vividos pela Europa nos séculos 
XVII e XVIII – as experiências liberais, a Revolução Francesa e a Revolução 
Industrial, por exemplo – com os processos de independência da América 
Latina e do Brasil. No século XIX, se enfatizou o pensamento econômico, 
a Guerra de Secessão americana, a unificação da Itália e da Alemanha e 
a era vitoriana, bem como a organização política, econômica e social das 
Américas. O imperialismo e as duas guerras mundiais foram, naturalmente, 
contemplados, ao lado das criações artísticas e científicas do século XX. O 
“Brasil atual” foi explicado desde a Revolução de 1930, recebendo destaque 
também os aspectos artísticos (literatura, artes plásticas, música, cinema) 
e de ciência e tecnologia. 

A riqueza do seu projeto não se assentou na escolha de conteúdos 
específicos que deveriam ser abordados, uma vez que as prescrições 
curriculares já estavam dadas por diretrizes nacionais e estaduais, mas 
na defesa de uma aprendizagem que favorecesse uma educação histórica 
e fosse capaz de qualificar o estudo de qualquer tempo para perceber a 
dinâmica de suas transformações. Entretanto, essa formação que apenas os 
estudos históricos poderiam oferecer se tornava inviável, na medida em que 
a aprendizagem se transformava em uma técnica para passar em exames. 
Sua crítica se direcionava ao impacto da massificação das seleções através de 
provas sob o ensino de segundo grau e foi feita publicamente em um artigo 
no Jornal do Brasil, em 1977. Em “O desafio do vestibular”, ele observou não 
apenas a apreensão, as crises emocionais, o ressentimento e a frustração dos 
candidatos a uma vaga na universidade, mas também a impossibilidade 
daquela aprendizagem: 
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Sabe-se que agora nos colégios todo o estudo é dirigido não para o 
aprendizado do jovem, mas para que ele absorva a técnica de passar 
nos exames fatídicos, simbolicamente representados pelas cruzinhas 
nas respostas. O ensino deixa de ter o objetivo certo para constituir-se 
apenas em fórmula para o possível êxito, com sacrifício de disciplinas, 
conteúdo e mais. Com a nova ordem, deforma-se o grau médio, que 
não era bom e hoje só pode ser pior. (IGLÉSIAS, 1977, p. 11) 

A ampliação das pesquisas acadêmicas sobre livros didáticos a partir 
da década de 1980 consolidou a ideia, que vinha sendo explorada na Europa 
desde o final da Segunda Guerra, do potencial dos manuais escolares para 
promover transformações sociais e políticas. Eles se tornaram instrumentos 
privilegiados para a divulgação de exemplos históricos de soluções de conflitos 
por meio de acordos e negociações (BITTENCOURT, 2011). No Brasil, as 
demandas do processo de redemocratização incluíram debates acerca da 
democratização do ensino, nos quais tiveram lugar discussões sobre os 
conteúdos, os métodos, as teorias educacionais e, consequentemente, sobre 
a inadequação dos livros didáticos. Um levantamento das análises dos livros 
escolares foi realizado por pesquisadores da Unicamp e resultou no catálogo 
O que sabemos sobre o livro didático, divulgado em 1989. Antes, a revista 
Leia (editada para substituir o antigo tabloide Leia Livros, publicado pela 
Brasiliense) reuniu em um suplemento especial resenhas descritivas do 
conteúdo de mais de 1.200 livros didáticos e, ainda, convidou especialistas do 
meio acadêmico, dentre os quais encontramos Francisco Iglésias, para realizar 
análises qualitativas daquelas publicações, com o objetivo de apontar suas 
fragilidades de conteúdo e metodologia. Essas análises foram apresentadas 
no 1º Ciclo de Debates Por Uma Crescente Qualidade do Livro Didático, 
realizado pela Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), órgão vinculado 
ao Ministério da Educação e Cultura, responsável pela compra dos livros 
escolares e, posteriormente, foram divulgadas pela revista. 

Aqui também Francisco Iglésias manifestou preocupação com a qualidade 
da educação histórica dos estudantes. Criticou os apelos à memorização, o 
caráter ufanista de algumas obras e linguagem inadequada para o público 
alvo. Destacou, ainda, que as obras insistiam no anedótico, na cronologia 
rígida, com apego excessivo a nomes e datas e fazendo exposições factuais 
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que não superavam a narrativa vazia, sem reflexão ou interpretação do 
processo histórico cuja realidade, segundo ele, não poderia ser apreendida 
desta maneira. Na sua avaliação, faltava-lhes “o senso da dinâmica, não 
percebem a trajetória em seus acidentes, como se a História fosse algo 
mecânico, quando ela é eminentemente viva. Perder o sentido do fluxo 
ou mudança é perder o essencial, fazendo esquema estático, negação da 
História” (IGLÉSIAS, 1987, p. 47). 

Francisco Iglésias criticou, ainda, o esquema de exposição por idades 
– Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea –, denunciando o caráter 
eurocêntrico dessa divisão. Ele reivindicou, também, a incorporação das 
novas aquisições teórico-metodológicas da história pelos livros escolares, 
como a história do cotidiano e das relações de poder, quando afirmou que 
“atendo-se ao acontecimento, deixam de lado o básico, que são os costumes, 
o cotidiano, as ideias e crenças, as paixões, as molas propulsoras do homem 
e da sociedade” (IGLÉSIAS, 1987, p. 47). Essa ausência foi atribuída por ele à 
precária formação teórica dos autores e domínio do assunto, mas é preciso 
lembrar a diversidade teórico-metodológica que movimentou a produção 
da historiografia universitária da década de 1980 e as polêmicas sobre as 
elaborações de propostas curriculares para a rede pública de ensino nos 
estados. 

Nessa ocasião, quando os professores apresentaram as primeiras 
versões de suas propostas curriculares, incorporando “novas tendências 
historiográficas”, foram achincalhados por representantes de grupos 
conservadores e acusados de tentarem “gerar a revolta da massa estudantil”, 
de estarem obcecados “pela disseminação das ciências sociais no âmbito 
do ensino público” e de desejarem superar uma história cívica por meio de 
“uma visão distorcida da realidade”.4 O episódio mostrava que as mudanças 
no ensino de História, para além da incorporação ou não do conhecimento 
produzido na universidade, estavam articuladas aos interesses em disputa 
de diversos agentes e instâncias sociais. 

4.  Ver Proposta politiza o currículo escolar. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 de julho 
de 1987; Editorial – São Paulo: um governo servindo à subversão da educação. Jornal da 
Tarde, São Paulo, 4 de agosto de 1987; Editorial – A barbarização ideológica do ensino. O 
Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 de agosto de 1987. 
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Divulgar o conhecimento, transformar a sociedade

No decorrer dos anos 1980 e 1990, o aumento de publicações de livros 
paradidáticos de história permitiu o aprofundamento e a divulgação de 
alguns temas relevantes para o ensino e o debate público, ao mesmo tempo 
em que ampliou a parceria das editoras com especialistas do meio acadêmico 
(FONSECA, 2003). Em certa medida, este movimento acompanhou uma 
tendência internacional na qual a produção historiográfica esteve em sintonia 
com uma demanda social por uma orientação mais clara do presente. Daí, 
como afirmaram Chauveau e Tétart (1999) para a realidade francesa, o 
desabrochar das coleções de bolso e dos manuais universitários e escolares 
que, impulsionados pelo mercado editorial, se tornaram referência para 
uma época.

Nesse momento, no Brasil, a Brasiliense foi uma das editoras que se 
empenhou na divulgação do conhecimento sobre a história brasileira em 
coleções de enorme repercussão, como a “Primeiros Passos” e a “Tudo é 
História”. Sob a direção de Caio Graco Prado, a Brasiliense promoveu, por 
meio da publicação de autores com respaldo acadêmico, debates sobre temas 
de interesse para os movimentos de redemocratização do país. De acordo com 
Galucio (2004), estes intelectuais produziram textos respeitando as exigências 
do editor quanto à linguagem direcionada ao leitor iniciante naquele assunto 
e, principalmente, compartilharam um projeto de transformação maior 
da sociedade. Francisco Iglésias foi um entre tantos que encontraram aí a 
possibilidade de estender seu discurso para além dos muros da universidade, 
tendo publicado três títulos da coleção “Tudo é História” entre 1981 e 1985. 
Encontramos neles indicações das expectativas de mudança social para as 
quais o ensino e a divulgação do conhecimento histórico poderia contribuir. 

A Revolução Industrial, lançado em 1981, se transformou em um dos 
maiores sucessos editoriais daquela coleção, tendo chegado à 11ª edição em 
1992. Seu conteúdo, como é comum em publicações de divulgação, não era 
original, mas a organização e a clareza da linguagem valorizaram seus textos 
e garantiram o cumprimento de seu objetivo. O tema da industrialização foi 
especialmente caro ao autor, visto que a época dava oportunidade para que 
os intelectuais reavaliassem o projeto desenvolvimentista sob o amparo da 
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democracia. Em A industrialização brasileira, publicado em 1985, o autor 
abordou as razões que explicavam certo atraso no processo industrial 
no país, relacionando com a agricultura para exportação, a persistência 
da escravidão e do latifúndio, a ausência de uma rede de transportes e 
de mercado interno. Estes fatores estavam alinhados às explicações do 
subdesenvolvimento brasileiro, tal qual vinha sendo mostrado por outros 
livros da Brasiliense publicados antes e que foram indicados ao leitor daquela 
obra como “leituras afins”. Dentre eles destacamos O capitalismo tardio, de 
João Cardoso de Mello; Estado e subdesenvolvimento industrializado, de Luiz 
Carlos Bresser-Pereira; História Econômica do Brasil, de Caio Prado Júnior 
e O que é subdesenvolvimento, de Horácio Gonzalez. 

 Em Constituintes e Constituições brasileiras, lançado também em 
1985, o autor não escondeu a função política que atribuiu ao livro. Ainda 
na apresentação, ele situou sua contribuição intelectual no contexto das 
necessidades sociais e políticas que identificava em seu presente, como a 
formação de uma assembleia constituinte que traduzisse as peculiaridades 
do país e daquele presente de “vertiginoso ritmo de mudança”. Nesse debate, 
segundo ele, “devem empenhar-se todos os grupos da sociedade, sem 
distinção. A convocação é geral” (IGLÉSIAS, 1985b, p. 8) e sua contribuição 
se traduzia naquela obra, na qual deixava marcado o lugar de onde falava: 

O texto que ora se apresenta é mais um elemento para o debate. Professor 
de História, pretendo uma perspectiva das Constituintes e Constituições 
do país. Por ela pode-se ter o entendimento da trajetória de 1822 a 
1985. Quando se pensa em nova Constituinte, a ser convocada para o 
próximo ano, a fim de elaborar texto condizente com a nação e a época, 
é interessante ver como se tem colocado a questão ao longo dos anos. 
A abordagem é eminentemente a do estudioso de História, não do 
jurista. Dessa experiência de 162 anos talvez se possa extrair alguma 
coisa para o presente. (IGLÉSIAS, 1985b, p. 8)

O fim da ditadura impunha a todos o engajamento na reorganização 
da ordem democrática. Seu livro carregava o selo “Desafio Constituinte”, 
uma promoção da editora Brasiliense para incentivar intelectuais, políticos e 
jornalistas a participarem do debate sobre o futuro da democracia no Brasil. 
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Outros livros chancelados com aquele selo foram Constituinte e democracia 
no Brasil, obra coletiva que contou com a colaboração de Raymundo Faoro, 
Fábio Comparato, Dalmo Dallari, Emir Sader, Márcio Thomaz Bastos, entre 
outros; O que é Constituinte, de Marília Garcia; O que são direitos da pessoa e O 
que é participação política, de Dalmo Dallari; Qual é a questão da democracia, 
de Denis Rosenfield; Como renascem as democracias, organizado por Bolivar 
Lamounier; Explode um novo Brasil, de Ricardo Kotscho; entre outros. 
Nota-se que a preparação da Constituinte de 1986 estava sendo percebida 
por aqueles agentes como uma oportunidade histórica para a consolidação 
de uma nova ordem social, política e econômica. Esse aspecto foi indiciado 
pela contracapa do livro de Francisco Iglésias, cuja sinopse afirmava: “1986: 
data decisiva no calendário do futuro político do país”. As demandas de 
seu presente podem explicar a própria escolha da estrutura do livro, cujos 
capítulos destacam tanto o processo de composição de cada constituinte 
quanto da elaboração das constituições.

Note-se, porém, que, para contribuir para a mudança social esperada, 
o ensino e a divulgação do conhecimento histórico pressupunham a 
consolidação da reconstrução do código disciplinar da própria história. 
De fato, conforme aponta Schmidt (2012), cuja proposta de periodização 
para a história do ensino de história consideramos aqui, “após o fim do 
período da ditadura militar, houve um crescimento do movimento pela 
chamada ‘volta do ensino de História’ à escola básica” (SCHMIDT, 2012, 
p. 86), o que teria culminado com a proposta dos Parâmetros Curriculares 
de História, encaminhada aos educadores brasileiros pelo Ministério da 
Educação em 1997 e 1998. 

Considerações finais

Como já indicamos em outra oportunidade, com as iniciativas 
institucionais voltadas para o aperfeiçoamento dos docentes do ensino 
superior e que resultaram na implantação da pós-graduação, uma nova 
identidade epistemológica da historiografia começou a ser construída. Para 
marcar sua diferença em relação ao conhecimento histórico anteriormente 
produzido pela própria universidade, esta historiografia se apresentou 
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como resultado de uma evolução necessária dos estudos históricos ditos 
científicos, relegando a escrita alheia aos seus padrões de cientificidade a mero 
instrumento ideológico. Além disso, o engajamento de cientistas sociais e 
historiadores em projetos históricos e políticos, como demonstramos com a 
trajetória intelectual de Francisco Iglésias, já não representava um consenso, 
o que acelerou o movimento de afastamento dos intelectuais da universidade 
das questões sociais mais proeminentes de seu tempo (SANTOS, 2017). 
Arriscamos afirmar que colhemos hoje os resultados desse movimento de 
encastelamento dos historiadores em suas oficinas, quando muito reativos 
às demandas do mundo exterior, mas sem ações concretas de intervenção 
propositiva.

As considerações de Pinha, Rangel e Perez (2020) contribuem para 
o esclarecimento desse quadro, na medida em que enfatizam que a crise 
contemporânea da nossa disciplina está relacionada à temporalidade e sua 
aceleração da “aceleração do tempo”. Os autores retomam as contribuições 
de Reinhart Koselleck para lembrar que nossa temporalidade se constitui 
tanto pela redução do “espaço de experiência, quanto pelo alargamento do 
“horizonte de expectativas”, o que resulta numa diminuição da confiança e 
da empatia com passados e uma acentuação das possibilidades de projeção 
a partir do presente. Essa configuração temporal não poderia deixar ilesa a 
história enquanto disciplina, sua historicidade e seu ensino, na medida em 
que, de acordo com o esquema circular que apresentam, 

1. com a aceleração ou instabilidade temporal temos uma perda 
significativa da confiança epistemológico-pragmática em passados, 
2. na medida mesmo em que temos essa redução do ‘espaço de 
experiência’ temos uma aposta significativa na estratégia antropológica 
que é a da projeção, da prospecção, da constituição de outros mundos 
possíveis muitos mais a partir da imaginação a qual, por sua vez, atua 
compactando, reunindo, organizando parte do que vinha aparecendo 
para e no ocidente (inclusive com base em passados, mas neste caso 
menos óbvios e disponíveis), 3. à medida que se dedica mais a projeções, 
acaba tornando possível a diferenciação entre hoje e ontem, logo a 
intensificação da instabilidade temporal em que cada hoje se diferencia 
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ainda mais do seu ontem, e, 4. na medida em que tempos ainda mais 
diferenciação entre hoje e ontem do que havia entre ontem e anteontem, 
o que tempos é um aprofundamento disto que podemos chamar de uma 
desconfiança em passados (no que diz respeito ao estudo e à reunião 
de orientações no presente em nome de outros futuros possíveis). (...) 
A impressão, portanto, de que passados teria muito pouco ou mesmo 
nenhuma condição de nos auxiliar no enfrentamento de possibilidades 
e limites colocados pelo mundo contemporâneo. (PINHA; RANGEL; 
PEREZ, 2020, p. 8-9) 

Diante destas hipóteses, historiadores e professores de história são 
convocados a recuperar seu ativismo, isto é, seu fazer consequente, sua 
prática refletida e devidamente fundamentada visando à transformação 
(VEIGA-NETO, 2012). 

Cabe destacar, à guisa desta conclusão, que a ideia aqui não foi estabelecer 
relações de equivalência entre passado e presente. O que nos inspirou neste 
empreendimento foi a sugestão de Loraux (1992) para que os historiadores 
se coloquem “à escuta de nosso tempo de incertezas apegando-se a tudo o 
que ultrapassa o tempo da narração ordenada: aos embalos assim como as 
ilhotas de imobilidade que negam o tempo na história, mas que fazem o 
tempo da história” (LORAUX, 1992, p. 68). Nesse sentido, o presente estudo 
buscou contribuir para uma agenda de pesquisa que, diante de mais um 
revés no caminho da construção da democracia brasileira, imponha aos 
historiadores e professores de história uma intervenção mais direta e efetiva 
no debate público, seja por meio do engajamento historiográfico e político, do 
ensino ou da divulgação científica, uma vez que nosso presente aponta não 
apenas para a destituição dos valores democráticos que deveriam orientar 
nossa organização política e social, como também para o aniquilamento da 
própria história enquanto disciplina.   
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Sobre a educação no movimento homossexual 
brasileiro entre 1978 e 1984

Rosana Pena de Sá – Prefeitura Municipal de Macaé
Marcus Vinicius Corrêa Carvalho – UFF

Apresentação

Na última década, ocorreram mobilizações nacionais de alguns grupos 
religiosos que, com grande representatividade no congresso nacional e nas 
câmaras municipais, votaram pela retirada dos conceitos “gênero”, “orientação 
sexual”, “diversidade sexual” e “educação sexual” do Plano Nacional de 
Educação (PNE 2014-2024)1 e dos Planos Municipais de Educação em diversas 
localidades do país. Existem, na verdade, grandes tensões e disputas  no 
espaço público brasileiro sobre questões relativas às noções de gênero, de 
sexualidade, de família e de religião, e suas correlações, há pelo menos um 
século (SÁ, 2016, p. 20)2. Neste texto, contudo, será enfatizada a conjuntura 

1.  A Lei n°13.005/2014 aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. 
Disponível em: http://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-
nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014. Acesso em 03 mai 2021.
2.  Ver, entre outros acervos, o Fundo Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, Arquivo 
Nacional. Na dissertação de mestrado aprovada em 2016, Historiografia do movimento 
homossexual entre 1978 e 1984: educação e sexualidade nas intervenções pela imprensa 
nas tensões do espaço público, apresentou-se algumas matérias jornalísticas colecionadas 
pela FBPF no período entre 1922 e 1930, que tratavam das questões referentes à mulher 
moderna, sua entrada no mercado de trabalho e demais espaços que antes estavam restritos 
aos homens. Muitas dessas matérias evidenciavam que as ideias feministas em defesa de 
possíveis mudanças da estrutura familiar, dos papéis sexuais e da moral vigente podiam 
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final da última ditadura militar e civil brasileira, a partir da dissertação 
de mestrado Historiografia do movimento homossexual entre 1978 e 1984: 
educação e sexualidade nas intervenções pela imprensa nas tensões do espaço 
público, defendida no ano de 2016 (SÁ, 2016).

Os grupos do movimento homossexual3 organizavam-se no Brasil 
como movimento social plural desde sua gênese, como foi demonstrado 
por essa pesquisa historiográfica, na qual foi investigado o desenvolvimento 
histórico das disputas políticas por instâncias sociais e culturais através da 
imprensa homossexual, traduzindo a institucionalização do movimento. 
Elucidou-se, ainda, o momento no qual grupos desse movimento, no Brasil, 
passaram a considerar como significativas questões educacionais, tanto em 
seu aspecto amplo e geral como no âmbito escolar, tratando-as como centrais 
na promoção do respeito às diferenças e do reconhecimento da cidadania das 
pessoas nele engajadas. Discursos plurais estiveram em disputa no movimento 
homossexual e marcaram a materialização de suas pautas reivindicatórias 
nas políticas públicas, dentre elas as educacionais, demonstrando que a 
pluralidade de visões, modos de intervenção e opiniões foram – como ainda 
são – definidoras das múltiplas facetas identitárias do movimento.

Os documentos que se tornaram fontes da pesquisa foram, principalmente, 
o jornal Lampião da Esquina, criado em 1978 e interrompido em 1981, o 
jornal e boletins produzidos pelo Grupo de Ação Lésbico-Feminista (Galf), 

ser vistas com desconfiança e repulsa. O feminismo era defendido por alguns, ao mesmo 
tempo em que era visto como atraso por outros. As matérias também mostravam que os 
debates sobre educação e sexualidade estavam submetidos a fortes restrições impostas pela 
moral da época, de forma que as pessoas que ousavam ultrapassar os limites discursivos 
sobre o tema podiam ser muito malvistas.
3.  Em vista da delimitação temporal desta pesquisa, adotou-se em grande parte do texto a 
expressão “movimento homossexual”, utilizada por muitos dos textos dos autores utilizados 
como base bibliográfica e pelo próprio movimento no período delimitado na pesquisa. Importa 
saber, entretanto, que o movimento homossexual é plural desde a sua gênese, aglutinando 
diferentes grupos de identidades e diferentes questões. A sigla contemporânea LGBT 
(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros) foi criada e deliberada 
na I Conferência Nacional LGBT, realizada em 2008. A primeira, GLS – Gays, Lésbicas e 
Simpatizantes, foi substituída por GLBT, com a inclusão de Bissexuais e Transgêneros e 
exclusão dos Simpatizantes, tornando-se, a partir de 2008, LGBT, a fim de dar visibilidade 
às lésbicas. Ainda existem opiniões diferentes em relação à nomeação de todos os Ts, a 
inclusão de um Q para queers, de um A para assexuais, um I para intersexos, e do símbolo 
“+” por se buscar a inclusão das mais variadas dimensões da construção das desigualdades, 
dando visibilidade aos diferentes pertencimentos sexuais e de gênero.
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intitulados Chanacomchana e publicados entre 1981 e 1987, além de diversos 
documentos de encontros e ações dos grupos do movimento homossexual.4

Luta maior, luta menor?

A partir das fontes, é possível evidenciar que o cruzamento das 
experiências dos grupos políticos partidários, dos grupos do movimento 
homossexual e dos grupos feministas corroborou na complexificação e 
ampliação da experiência de luta dos movimentos sociais e políticos. Não 
é possível dimensionar clivagens simplistas ou a-históricas tendo em vista 
que o movimento homossexual era composto também por integrantes 
marxistas e integrantes feministas, os movimentos político-partidários eram 
compostos por integrantes feministas e integrantes homossexuais, bem como 
os movimentos feministas eram compostos por integrantes marxistas e 
integrantes lésbicas, dentre outras categorias de identidade que poderiam ser 
elencadas. No bojo dessa complexidade identitária em que poder-se-ia notar o 
cruzamento de identidades políticas, sociais, econômicas, sexuais, de gênero, 
de classe, étnicas, geracionais, etc., historicamente instituídas, qual seria o 
sentido de fazer a distinção, por exemplo, entre “novos movimentos sociais” e 
“velhos” movimentos sociais? (SÁ, 2016, p. 161).5 Ou então, qual a contribuição 
de afirmar que os “novos movimentos sociais” romperam com o “paradigma 
marxista”? Seriam “luta maior” aquelas relativas aos “velhos” movimentos 
sociais e, sobretudo, às vinculadas ao “paradigma marxista” e, por contraste, 
“luta menor” aquelas perpetradas pelas chamadas “minorias”? O que instrui 
melhor a nossa visada epistêmica sobre o movimento homossexual?

4.  Os documentos referentes aos encontros do movimento homossexual no período estudado 
estão disponíveis no Arquivo Edgar Leuenroth/UNICAMP. 
5.  Além da proximidade das experiências entre movimento homossexual e movimentos 
feministas, as fontes mostraram que estas aproximações ocorreram conjuntamente com 
a experiência de outros movimentos sociais de “minorias”, de movimentos populares, de 
movimentos político-partidários e de movimentos sindicalistas. Nesse sentido, procurou-se 
lançar questões sobre os possíveis ganhos na utilização da noção de “novos movimentos 
sociais” na análise de um período no qual os movimentos político-partidários, os movimentos 
feministas, o movimento homossexual, dentre outros movimentos sociais, embora buscassem 
enfatizar suas especificidades, aproximavam-se e entrecruzavam-se em vários momentos 
na experiência de suas ações e intervenções. 
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No jornal Lampião da Esquina, havia colunas editoriais e matérias 
voltadas a tratar de questões relativas às ditas “minorias”: às mulheres, aos 
negros, aos ecologistas e aos homossexuais. O posicionamento político da 
publicação era de apoio às lutas de diversos segmentos, dando visibilidade 
a grupos marginalizados e colocando em pauta questões que seriam 
extremamente polêmicas até nos dias de hoje; quanto mais em um período 
ainda compreendido dentro da ditadura civil e militar. O jornal foi muito 
importante para o surgimento do movimento homossexual no Brasil. Um 
marco pelo papel que desempenhou na colaboração da criação dos grupos de 
gays e lésbicas, divulgando informações e estudos que auxiliaram na formação 
da consciência política desses segmentos, como também promovendo em 
suas páginas os encontros de pessoas que queriam se organizar pela luta das 
demandas dos homossexuais em diversas cidades do país (RODRIGUES, 
2014; SÁ, 2016).

Na edição número 01 do jornal Lampião da Esquina, o tema das 
“minorias” apareceu na matéria intitulada “Nossas gaiolas comuns”, escrita 
por Mariza, a primeira mulher a escrever no jornal.6 Na matéria, ela afirmava 
que as lutas das categorias historicamente silenciosas – dentre elas, das 
mulheres, negros, homossexuais e índios – têm ensinado que “a história tem 
sujeitos e objetos, aqueles que falam e aqueles de quem se fala, mas também 
que os sujeitos variam ao longo deste processo”. Nesse sentido, para ela, a 
própria linguagem revolucionária incorreria no erro de ser conservadora por 
manter invisível por tanto tempo as categorias de pessoas que lutavam por 
seu autorreconhecimento, como sujeitos de sua própria história.  Ao fazer 
suas críticas, Mariza destacava ser comum em política a tática de apagar as 
diferenças internas para fazer frente a um inimigo principal. Dessa forma, 
segundo ela, cometer-se-ia o erro de não perceber que “o inimigo está dentro 
de casa, e dentro de cada um de nós”:

6.  Desde a edição n. 00, os editores do Lampião da Esquina sinalizaram seus interesses de 
que as mulheres tivessem espaço legítimo no jornal para levantar a questão do feminismo. 
Afirmavam, inclusive, na matéria “Mulheres do mundo inteiro” (p.5), que convites não 
faltaram desde as organizações para a primeira edição. Apesar dos convites para participação, 
foi somente na edição número 01 que Mariza, de Campinas, passou a ser colaboradora do 
jornal. Ao longo das edições, mais mulheres apoiaram o jornal.   
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Se somos todos peixes apanhados nessa rede de definições pré-
estabelecidas, nossa única chance de escapar dela é visualizá-la 
constantemente perguntando a que propósito ela serve, qual é a malha 
específica em que nos encontramos (nessa rede maior) e lembrar que 
ela pode ser desfeita como foi tecida.7

Para a autora da matéria, a posição “idealista e individualista” de libertação 
presente nos movimentos da esquerda e das “minorias” deveria ser superada. 
Do contrário, se “trocariam as estátuas sem mexer nos pedestais”; usando 
outra metáfora, ela afirmou ser necessário que os movimentos tentassem 
juntos “abrir a porta da gaiola” ou permaneceriam todos nela, cada um 
com a ilusão de estar numa “gaiola particular”. É interessante destacar que, 
para ela, esses movimentos incorreriam na mesma experiência equivocada 
de “polarizar” suas pautas ao adotar uma posição idealista e individualista, 
desperdiçando forças na luta contra as opressões.

Essa e outras matérias refletiam os embates contextualizados nesse 
período no qual outras experiências de movimentos sociais se colocavam 
no cenário de resistência e lutas por suas demandas, sendo essas demandas 
cada vez mais plurais e, muitas vezes, aparentemente, não compreendidas 
dentro dos movimentos de esquerda da época. As esquerdas estavam no 
processo de avaliação de tais demandas políticas em condições específicas de 
contorno social, na medida em que elas atravessavam as discussões internas 
de seus grupos, trazidas por questionamentos de seus próprios integrantes.

Em 1981, em matéria publicada no jornal Chanacomchana, intitulada 
“Quem tem medo da Virgínia Woolf ”, Maria Carneiro da Cunha apresentou 
seu ponto de vista sobre os caminhos e descaminhos da luta contra a 
discriminação e o preconceito. Suas opiniões podem ser correlacionadas 
diretamente com os pontos de vista de Mariza na matéria publicada no 
Lampião. Em sua argumentação, ela afirmava:

Espanta-me o fato das pessoas reconhecerem o direito dos negros 
se organizarem e não das lésbicas o fazerem e, extensivamente, os 
homossexuais em geral. Será que o motivo está no fato dos primeiros 

7. Mariza, “Nossas gaiolas comuns”, Lampião da Esquina, n. 01, 1978, p. 1.
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não terem escolhido ser negros e os segundos de certa forma optarem 
por ser o que são? Quer dizer que não se tem o direito de escolher? 
Negar o direito de escolha no campo erótico é muito perigoso, pois o 
mesmo princípio pode ser (e é) aplicado ao campo político. Este é um dos 
motivos pelos quais a questão das minorias sexuais e outras é também 
política, porque tudo está interligado. Há quem conteste o direito dos 
homossexuais se reunirem em grupos de pressão, reivindicação e luta, 
sem argumento essencialmente político, já que se invoca uma certa 
‘luta maior’ (uma expressão abstrata), que invalidaria todas as outras, 
consideradas menores, descabidas, mal alocadas ou estéreis. Mas quem 
decreta o que é maior ou menor, o que deve ou não ser prioritário, 
senão os poderes e aparelhos políticos imperantes? Isto é uma atitude 
eminentemente antidemocrática, especialmente porque, como tantas 
outras, vem de cima para baixo. Quando se decreta arbitrariamente 
que só determinados comportamentos são verdadeiramente políticos 
(corretamente políticos) e todos os outros são alienados e devem ser 
patrulhados, já se está adotando uma postura antidemocrática. [...]. 
Para mim, fica claro que esses grupos só se formam, porque existe 
discriminação e repressão. [...]. Uma outra ideia equivocada nessa 
história de ‘luta maior’ é o fato de se colocar a política numa esfera a 
parte e privilegiada, totalmente calcada em princípios teóricos abstratos 
altamente manipuláveis em termos de uma ortodoxia e desvinculada 
da prática do cotidiano. Querer reduzir tudo à luta de classes é não 
querer enxergar a realidade numa simplificação que faria Marx corar 
de vergonha, se vivesse hoje. É negar que o sexo e a raça são elementos 
tão ou mais importantes para definir o lugar das pessoas dentro da 
sociedade. [...]. Porque discriminá-los então? Eles também participam 
da ‘luta maior’. Se eles continuam discriminados é porque a própria 
imposição da ‘luta maior’ da forma como é feita, já é uma discriminação.8 

8.  Maria Carneiro da Cunha, “Quem tem medo da Virgínia Woolf”, jornal Chanacomchana, 
1981, p. 3.
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Jornalista, advogada, feminista e heterossexual, Maria Carneiro trazia 
à tona o “refrão” de críticas dos movimentos de “minorias” que divergiam 
de uma concepção antidemocrática na qual as lutas contra todas as formas 
de opressões poderiam ser reduzidas à noção abstrata de “luta maior” e, 
portanto, à organização de mulheres, de negros e de homossexuais seria 
considerada menor, “descabida, mal alocada e estéril”. Para ela, sexo e raça 
são elementos igualmente importantes para definir o lugar político das 
pessoas dentro da sociedade e não enxergar isso seria “colocar a política 
em uma esfera calcada em princípios abstratos e ortodoxos, manipuláveis 
e distantes do cotidiano”.

Com a observação dos artigos de Mariza e Maria Carneiro e de suas 
afirmações sobre o movimento político coevo, já é possível argumentar que 
ambos os jornais, Lampião da Esquina e Chanacomchana, se posicionavam de 
maneira crítica e desconfiada em relação às organizações político-partidárias 
de esquerda, mas não tornavam, necessariamente, excepcional, exótica ou 
extemporânea sua luta em relação aos movimentos sociais de um modo geral.

As perguntas que podem ser articuladas a partir da consideração dos 
elementos suscitados pelas fontes de pesquisa e dos autores que sugeriram 
critérios analíticos para sua investigação devem levar em conta que esses 
sujeitos políticos “se definem sempre por um intervalo entre identidades, 
sejam essas identidades determinadas pelas ações sociais ou pelas categorias 
jurídicas” (RANCIÈRE, 2014, p. 76). Isso porque somos sujeitos de experiências 
identitárias instáveis de classe, raça, etnia, gênero, sexualidade, geração, entre 
inúmeras outras, que se combinam e interseccionam nas nossas ações de 
intervenção no mundo. Nesse sentido, ao ver com Rancière o processo 
democrático como “a ação de sujeitos, que trabalhando no intervalo das 
identidades, reconfiguram as distribuições do privado e do público, do 
universal e do particular” (RANCIÈRE, 2014, p. 80), pode-se entender 
como responsável, e necessária, a colaboração fraterna de diferentes e 
complexas experiências de sujeitos nos diversos movimentos sociais, os 
quais, inclinando-se em suas intervenções e ações políticas diversas e plurais, 
acabam por auxiliar e fortalecer as múltiplas experiências de luta por uma 
emancipação ética e estética nas relações humanas.
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Mais além, e a partir disso, poder-se-ia perguntar hoje. Quais desafios 
estão colocados neste momento e como as experiências de lutas dos 
movimentos sociais vêm convergindo, ou divergindo, nas análises e ações 
do presente quando as questões ambientais, dentre outras, impõem reflexão 
sobre as interações entre dimensões econômicas, sociais e culturais com a 
biologia, por exemplo?

A perspectiva do Coletivo Chuang9 pode indiciar elementos 
fundamentais para abordar a questão. Segundo ele, no artigo “Coronavírus, 
China, capitalismo tardio e mundo natural”, é determinante entender que: 
“[...] a produção capitalista se relaciona com o mundo não humano em um 
nível mais fundamental – como, em resumo, o ‘mundo natural’, incluindo 
seus substratos microbiológicos” (COLETIVO CHUANG, 2020). Segundo 
o Coletivo Chuang, existe uma “pressão evolutiva” de pragas, que é “criada 
pela agricultura e urbanização capitalistas”, fornecendo o meio ideal através 
do qual as pragas, cada vez mais devastadoras, nascem, transformam-se e são 
induzidas a “saltos zoonóticos” 10. Portanto, as explicações sobre porque tantas 
epidemias parecem surgir na China não são culturais, mas sim uma questão 
da interrelação entre microbiologia e geografia econômica (COLETIVO 
CHUANG, 2020).11 

Educação sexual nos ambientes escolares durante a ditadura 
militar

No jornal Lampião da Esquina, existem evidências de que o debate sobre 
educação sexual poderia estar nas discussões de integrantes do movimento 
homossexual no final da década de 1970, posto que o jornal mencionava 

9.  O coletivo Chuang se define como “grupo de comunistas chineses críticos tanto do 
‘capitalismo de Estado’ do Partido Comunista Chinês quanto da visão neoliberal e, por 
vezes, racista dos movimentos de ‘libertação’, de Hong Kong.”
10.  Segundo o texto do Coletivo Chuang, salto zoonótico é a maneira técnica de dizer que 
essas infecções saltam dos animais para os humanos.
11.  O Coletivo Chuang recorre à tese de Robert Wallace para tratar a relação entre capitalismo, 
agronegócio, expansão urbana e as emergências virais das últimas décadas, em especial, 
a pandemia de Sars-CoV-2. A tese de Wallace foi traduzida no Brasil recentemente. Vale 
consultar: Robert G. Wallace. Pandemia e agronegócio: doenças infecciosas, capitalismo e 
ciência. São Paulo: Elefante, 2020. 
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questões sobre o tema em matérias publicadas a partir da edição número 2 
de 1978 (SÁ, 2016, p. 104).

Uma matéria em especial merece destaque como sendo fundamental para 
a compreensão da gênese dessas discussões por integrantes do movimento 
homossexual. O contexto de sua publicação também contribui para esse 
destaque. Ela foi publicada na edição número 17, em outubro de 1979, alguns 
meses antes da reunião prévia do I Encontro Brasileiro de Homossexuais 
(EBHO), que marcou uma inflexão significativa na organização do movimento.

A edição fez chamada na capa principal sobre o tema: “Sexo nas Escolas”. 
Tratava-se de uma longa conversa com Marta Suplicy, sexóloga pioneira no 
Brasil na abordagem do assunto. O título da matéria: “Sexo nas escolas? Só 
papai-com-mamãe, e olhe lá!...”. Além dos “lampiônicos” Darcy Penteado 
e João Trevisan, editores do jornal, estiveram presentes Marcos, Manoel e 
Conceição, do grupo Somos, de São Paulo12, e João Batista Breda, do MDB.

A apresentação da matéria permite perceber que os integrantes do 
movimento homossexual estavam, no mínimo, insatisfeitos com o projeto-
piloto de educação sexual que estava em curso em algumas escolas de São 
Paulo, conforme relatado por Marta Suplicy. Essa insatisfação pode ser 
notada no primeiro parágrafo da matéria:

Há quem seja contra [projetos de educação sexual], por ver nas tentativas 
de enquadrar o tema dentro de um currículo uma típica manifestação 
do sistema, que só pretende condicionar as crianças, desde cedo, a um 
determinado padrão de conduta falocrata e machista. E há, também, 
quem seja contra por ser adepto fiel da velha cegonha – ou seja, do 
preconceito, da repressão em relação ao sexo.13

Ao longo da conversa, as perguntas feitas à sexóloga expressaram 
a preocupação de que a educação sexual nas escolas colaborasse apenas 
com os interesses do próprio sistema, criando padrões de sexualidade que 
mantivessem a homossexualidade no mesmo lugar simbólico designado 
como imoralidade e anormalidade.

12.  Existiam dois grupos Somos, um de São Paulo e outro do Rio de Janeiro.
13.  “Sexo nas escolas? Só papai-com-mamãe, e olhe lá!...”, Coluna Reportagem, Lampião 
da Esquina, n. 17, 1979, p. 10-11. 
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No momento da entrevista, o estado de São Paulo já havia realizado dois 
Congressos de Educação Sexual. Marta Suplicy explicou que quem puxou 
os congressos de educação sexual foi Heleninha Matarazzo, que se tornou 
especialista no assunto a partir de seus estudos em educação realizados nos 
Estados Unidos da América. Ao voltar dos EUA, Matarazzo mobilizou forças 
até que o governo do estado de São Paulo começasse a fazer um projeto 
piloto de educação sexual em três escolas. Esses projetos limitavam-se a dar 
apenas informações científicas para adolescentes a partir da quinta série, 
tomando o exemplo de outros países nos quais se compreendia que este 
era o período de vida adequado à recepção de tais informações devido à 
intensificação da mudança hormonal. Outra questão era que os pais foram 
consultados e receberam informações em um curso sobre as propostas em 
todas as escolas onde o projeto estava sendo aplicado.

Marcos, do grupo Somos/SP, lembrou a todos que a educação sexual 
nas escolas havia sido “proibida pelo regime”, mas Suplicy alegou que em 
assembleia com os pais, os mesmos concederam autorização para que a 
atividade se tornasse “produtiva”.

O cenário era delicado quando se levantava a questão da 
homossexualidade com pais e professores, como permite entrever os relatos 
da entrevistada, que, ao longo da matéria, trouxe notícia sobre a atitude de 
alguns responsáveis durante o Congresso de Educação Sexual. Esses relatos 
traziam as contradições do “tímido” projeto-piloto sobre educação sexual 
naquelas três escolas paulistas:

A minha experiência é mínima com os pais, mas posso falar do que 
vejo ocorrendo em volta e da experiência com esse último Congresso. 
Esse pavor que as pessoas têm em serem homossexuais me parece 
que vem dos pais que criam os filhos machos; quer dizer, parece que 
isso mexe com a masculinidade do pai, o fato de ter gerado um filho 
homossexual. Quanto aos educadores, eles também entram em pânico, 
pois acham que se trata de uma doença; então não querem saber como 
ajudar e sim como podem curar. Quando eu disse no Congresso que o 
comportamento homossexual é um comportamento alternativo como 
ser destro ou canhoto, os pais e educadores não aceitaram e ficaram 
revoltados. [...] os pais e os educadores ficaram com tanto ódio de mim 
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que soltaram chispas. Um deles se levantou e falou: ‘Então, a senhora 
quer dizer que se eu vejo um adolescente homossexual, eu não posso 
fazer nada?’ (risos) Eu respondi: ‘O senhor pode; pode aceitar e tentar 
mudar a sociedade para ajudá-lo a ser aceito’. Aí foi um escândalo, não é?14

Se em algum momento deu-se a entender que nessas escolas os 
professores e grupos de pais estavam abertos a avançar no debate sobre 
educação sexual, incluindo discussões sobre homossexualidade, com esses 
relatos constata-se que o quadro não era bem esse. O projeto sobre educação 
sexual engatinhava e correria sérios riscos de desandar caso ultrapassasse 
as barreiras dos limites tidos como “científicos”.

Ao responder a pergunta de Trevisan sobre “[c]omo seria uma aula de 
educação sexual nas escolas?”, a entrevistada levantou hipóteses, tentando 
demonstrar seu ponto de vista:

[...] as crianças não querem só informações de como funciona o sexo. 
Obviamente, isso é melhor do que nada [...], mas para uma vida sexual 
saudável, seria mais importante saber lidar com as angústias que o 
adolescente tem nessa idade, a respeito de sua própria sexualidade.15

Percebe-se que, durante a entrevista, Marta Suplicy se posicionava a 
favor de uma educação sexual que discutisse todos os temas que perpassam 
e atravessam a sexualidade das pessoas, inclusive a homossexualidade. Ela 
afirmava que, querendo ou não, a educação sexual ocorria, entretanto, por 
causa de tantos tabus, ela acabava não ocorrendo num “clima sadio” para os 
adolescentes, devido à acusação de que trabalhar essas questões na escola 
é “perverter criancinhas”.

Darcy Penteado e João Trevisan se mostravam preocupados com os 
problemas que poderiam ser acarretados caso a educação sexual fosse dirigida 
num sentido oficial: “[c]omo usar um aparelho repressor para realizar um 
suposto trabalho de liberação?”16. Para eles, sendo a escola um “aparelho 

14.  “Sexo nas escolas? Só papai-com-mamãe, e olhe lá!...”, Coluna Reportagem, Lampião 
da Esquina, n. 17, 1979, p. 10-11.
15.  “Sexo nas escolas? Só papai-com-mamãe, e olhe lá!...”, Coluna Reportagem, Lampião 
da Esquina, n. 17, 1979, p. 10.
16.  “Sexo nas escolas? Só papai-com-mamãe, e olhe lá!...”, Coluna Reportagem, Lampião 
da Esquina, n. 17, 1979, p. 10-11.
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repressor”, sua abordagem do tema criaria problemas não só em relação à 
homossexualidade. Uma proposta educacional “vertical” poderia trazer 
problemas para os professores e para as famílias, como também criar novos 
padrões de comportamento que poderiam mais atrapalhar os adolescentes 
do que ajudá-los.

Marta Suplicy afirmou não ter uma ideia fechada a respeito disso, mas 
sustentou sua visão de que se a escola abordasse essas questões, fazendo 
as pessoas pensarem sobre o tema, pouparia o sofrimento causado pelo 
desconhecimento. Para ela, a “educação sexual deveria passar a ideia da 
sexualidade com prazer e responsabilidade”, e “não apenas como reprodução”.17

 Apenas com a leitura da matéria, não é possível alcançar plenamente 
até que ponto as concepções dos entrevistadores e participantes da entrevista 
convergem com as de Marta Suplicy em relação à educação sexual. Entretanto, 
as opiniões mantiveram-se divergentes até o final da entrevista.

No que diz respeito, por exemplo, a qual disciplina escolar trabalharia 
com a temática, Suplicy apresentou algumas opiniões de profissionais 
dedicados ao tema, as quais divergiam em duas perspectivas: para alguns 
deles, deveria haver uma matéria especial sobre sexo; para outros, o sexo 
deveria ser abordado desde o professor de educação física até o de ciências. 
Essa visão se aproximava da ideia de transversalidade que podemos ver no 
Parâmetro Curricular Nacional de Orientação Sexual brasileiro, elaborado 
em 1998, que contou com a contribuição da própria Marta Suplicy (BRASIL, 
1998).

Suplicy se posicionava no sentido de que ambas as propostas se 
complementassem. Todavia, segundo ela, havia um problema que impediria 
o avanço de qualquer projeto do tipo: “[...] quem vai arranjar dinheiro para 
dar aula pra todos esses professores? E isso é necessário, pois a maioria deles 
tem medo de dizer ‘vagina’, que é coisa feia… (risos)”.18 De fato, o diálogo 
sobre como os professores abordariam essas questões foi preocupação da 
maioria dos presentes na reunião com Suplicy. Dentre eles, Emanuel, do 
grupo Somos/SP, cuja profissão era o magistério.

17.  “Sexo nas escolas? Só papai-com-mamãe, e olhe lá!...”, Coluna Reportagem, Lampião 
da Esquina, n. 17, 1979, p. 10-11.
18.  “Sexo nas escolas? Só papai-com-mamãe, e olhe lá!...”, Coluna Reportagem, Lampião 
da Esquina, n. 17, 1979, p.11.
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[...] qualquer atitude de apoio ou mesmo simpatia pela homossexualidade 
é vista com estranheza dentro da escola. Eu sou professor e homossexual, 
mas não posso falar abertamente com os meus alunos sobre a questão. 
Isto iria despertar neles uma desconfiança e, levando para um extremo, 
talvez até abalasse a minha autoridade diante deles ou ameaçasse o meu 
emprego. Talvez até eu fosse despedido por isto. O máximo que eu posso 
fazer é tocar em temas próximos; por exemplo, o feminismo, pois a 
escola já está suficientemente aberta para que se toque neste assunto. 
Porém, mesmo assim, eles acham estranho que um homem defenda 
radicalmente o feminismo. Os alunos reproduzem todos os valores que 
se encontram fora da escola, e esperam que eu faça o mesmo.19

As declarações do professor e militante Emanuel refletiam seus temores 
diante de um contexto de censura e repressão do governo militar. Vale 
lembrar que, naquele período, os homossexuais estavam expostos a atitudes 
hostis da polícia, da imprensa e de setores conservadores da sociedade e 
que, mesmo hoje, algumas das preocupações de Emanuel assombram os 
que exercem o magistério. Embora em nosso país coexistam realidades e 
experiências muito distintas nesse aspecto e haja frutos desse processo de 
desconstrução de preconceitos em relação à homossexualidade, o tema cria 
sérias tensões na relação com alunos e seus responsáveis. Evidentemente, o 
recurso aos modelos de ensino remoto durante este momento pandêmico 
pode intensificar, de algum modo, essas tensões, considerando que professores 
e professoras se manifestam no ambiente familiar e doméstico de estudantes 
e seus pais, suas mães e responsáveis através de plataformas de ensino. 
Mesmo no que tange às dimensões coercitivas de caráter militar, não seria 
de somenos importância dar a ver, por exemplo, o caso dos colégios cívico-
militares recém organizados no estado do Paraná.20

19.   “Sexo nas escolas? Só papai-com-mamãe, e olhe lá!...”, Coluna Reportagem, Lampião 
da Esquina, n. 17, 1979, p.11.
20.  Segundo o sítio eletrônico da Secretaria da Educação e do Esporte do Paraná, “[o]s 
Colégios Cívico-militares apresentam um conceito de gestão compartilhada onde o Diretor 
Militar e o Diretor-geral atuam de maneira colaborativa na gestão administrativa e didático-
pedagógica do colégio.” Disponível em: http://www.educacao.pr.gov.br/colegios_civico_
militares. Acesso em: 06 mai 2021.
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Essa matéria do Lampião da Esquina, que guarda opiniões diversas 
como as de Marta Suplicy, dos editores “lampiônicos”, dos representantes do 
grupo Somos, de São Paulo, e do MDB, além do professor Emanuel, permite 
inferir que parte dos grupos do movimento homossexual mantinham uma 
postura muito mais desconfiada do que otimista em relação às vantagens do 
debate sobre educação sexual na escola. Provavelmente, pela identificação 
dos limites estreitos para a possibilidade de uma abordagem afirmativa da 
homossexualidade no âmbito daquelas iniciativas escolares expostas por 
Suplicy. Contudo, a partir dessas discussões trazidas, em primeira mão, 
pelo Lampião, foi possível indiciar um processo de elaboração de propostas 
do movimento homossexual, cujo desenvolvimento ao longo dos anos 
fomentaria e alargaria a repercussão do tema. Nos anos que se seguiram, 
em meio às dinâmicas desse processo, os grupos do movimento entenderam 
que seria uma ferramenta de luta fundamental aliar à atividade formativa 
de espectro amplo – significada pela intervenção pública do movimento 
homossexual nos debates sociais e políticos – um currículo escolar que 
refletisse os problemas reais do contexto brasileiro e abraçasse a discussão 
assertiva da homossexualidade.

Aspectos formativos da intervenção pública e propostas de 
programas políticos para educação

Dentre os documentos que foram construídos e tornados fontes da 
pesquisa, destacou-se, como referência mais madura de posicionamento e 
de propostas de intervenção do movimento homossexual para educação no 
período entre 1978 e 1984, os programas e as plataformas políticas elaboradas 
por grupos do movimento nos anos 1981 e 1982.

O Grupo Gay da Bahia sugeriu uma plataforma política para o movimento 
homossexual brasileiro em novembro de 1981.21 Essa plataforma continha 
elaborações de Luiz Mott, que deveriam ser discutidas pelos grupos do 
movimento em assembleias. Apesar de não termos informações sobre essas 
assembleias, há indícios de que este documento teria sido a primeira sugestão 

21.  “Plataforma Política do Mov. Homossexual Brasileiro”, sugestões de Luiz Mott, do GGB, 
1º de novembro de 1981, Coleção GGB, Arquivo Edgard Leuenroth.
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de uma plataforma política comum para o movimento homossexual. Esta 
avaliação baseia-se no fato de que, no ano seguinte, foram elaboradas, por 
alguns grupos do movimento homossexual, plataformas políticas com tópicos 
de reivindicações compatíveis aos apresentados por Mott. Essas plataformas 
foram enviadas a alguns partidos políticos na fase pré-eleitoral – que marcou 
a transição do regime ditatorial – do ano de 1982.

No documento de Mott, reapareceu um tema que havia sido discutido 
no I Encontro de Grupos Homossexuais, em 1980: a legalização do casamento 
entre pessoas do mesmo sexo. No relatório desse encontro, constava como 
consenso dos grupos que o tema havia sido “[n]egado como imitação de uma 
instituição decadente da sociedade heterossexual”.22 Todavia, agora, passava 
a ser defendido que fosse legalizado o matrimônio civil nesta plataforma 
política elaborada em 1981, sem abandonar as críticas que o movimento fazia 
às “instituições tradicionais e decadentes”. No tópico 6, a argumentação foi 
desenvolvida da seguinte maneira:

Legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo – Há sociedades 
tribais na África onde se reconhece oficialmente o casamento entre 
pessoas do mesmo sexo. Várias igrejas protestantes nos EUA e na 
Holanda e dos países nórdicos reconhecem os casamentos homossexuais. 
Muito embora faça parte da ideologia implícita do movimento nacional 
e internacional questionar a família, o casamento, a monogamia, etc., 
instituições que são responsáveis pela manutenção de uma série de 
situações negativas e prejudiciais para uma maior liberdade sexual 
dos cidadãos, achamos que nenhuma lei ou instituição pode excluir 
qualquer parcela da população de ter acesso à ela. Questionamos o 
casamento enquanto instituição judaico-cristã, mas acreditamos que 
todos os homossexuais que queiram se unir através do casamento, 
devem ter esse direito, seja por convicções religiosas ou sentimentais, 
seja por motivo civil, garantindo com a força da lei que com a morte 
ou invalidez de um dos cônjuges gays, o parceiro receberá legalmente a 

22.  Relatório de discussão dos temas “A validade de se assumir na família e no trabalho”; 
“Educação sexual nas escolas”, “O casal Homossexual, guetos homossexuais”. I EGHO, 
abril de 1980. Coleção Somos, Arquivo Edgard Leuenroth. 
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parte que lhe deve caber, seja como herança, seja como pensão, direito 
a Inamps, etc. Enquanto a legislação só permitir a adoção de crianças 
a quem apresente certidão de casamento, a legalização do casamento 
entre homossexuais garante-nos também o direito de adotar crianças.23

A demanda pela legalização do casamento homossexual de fato não 
parecia ser algo consensual entre os grupos do movimento homossexual 
naquele momento. Essa observação tornou-se possível a partir da análise 
dos documentos enviados aos partidos políticos por alguns grupos do 
movimento no ano de 1982, nos quais consta a seguinte reivindicação: “[d]
ireito ao convívio e custódia dos filhos, assim como adoção, independente 
da orientação sexual do interessado”24. Embora trate de família, filhos e 
adoção, não é mencionado diretamente o tema da legalização do casamento 
homossexual. 

Entretanto, o tópico que se destacou na plataforma política criada por 
Luiz Mott foi aquele sobre educação sexual. Afinal, constatou-se, ao longo 
da investigação, ser ele o mais elaborado sobre o tema em todo o período 
estudado. A argumentação de Mott propunha contextualizar a situação de 
opressão dos homossexuais no Brasil, que era atribuída à uma “moralidade 
fortemente marcada pelo puritanismo herdado do ensino jesuítico’’. Além 
disso, o historiador e antropólogo paulistano defendeu uma abordagem de 
educação sexual nas escolas e nas universidades que fosse capaz de garantir 
a livre expressão sexual, atendendo à realidade social e cultural do país:

Educação Sexual Obrigatória: Num país com uma tradição tão machista 
e violenta como é o Brasil, com uma ideologia e moralidade fortemente 
marcadas pelo puritanismo herdado do ensino jesuítico, só mesmo uma 
esclarecida e ampla educação sexual nas escolas e universidades poderá ir 
transformando a mentalidade falocrática, dominadora e retrógrada que 
molda a ideologia e o comportamento do homem e da mulher brasileiros. 
Que em todos os estabelecimentos de ensino do país haja cursos 

23.  “Plataforma Política do Mov. Homossexual Brasileiro”, sugestões de Luiz Mott, do GGB, 
1º de novembro de 1981, Coleção GGB, Arquivo Edgard Leuenroth. 
24.  “Reivindicações e Sugestões dos grupos paulistas aos partidos e candidatos”, documento 
redigido em 26 de abril de 1982, por Antônio Carlos Tosta do grupo Outra Coisa, Coleção 
GGB, Arquivo Edgard Leuenroth. 
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reguladores e obrigatórios de informação e educação sexual, cursos 
esses que sejam orientados por uma ideologia esclarecida, utilizando-
se o exemplo de cursos congêneres de outros países onde a educação 
sexual já faz parte do curriculum escolar, fazendo-se, obviamente, as 
mudanças e alterações nos programas com vistas a corresponder à nossa 
realidade sócio-cultural. Que a tal educação sexual tenha como um de 
seus alicerces GARANTIR A LIVRE EXPRESSÃO SEXUAL de todos 
os indivíduos, mostrando-se a homossexualidade como uma opção 
sexual tão normal, saudável e válida quanto a heterossexualidade.25

As cartas elaboradas pelo movimento homossexual no período pré-
eleitoral de 1982 evidenciavam a maturação de relações diferentes daquelas da 
dissensão anterior com os grupos político-partidários, embora o movimento 
mantivesse suas intenções de seguir autônomo, não só em relação a esses 
grupos, como também aos demais que compuseram o grande quadro dos 
movimentos sociais no período. Essa mudança está relacionada às disputas 
internas do movimento e às mudanças nas estratégias de luta, tratando-se de 
outro nível de intervenção política nas disputas pelo espaço público naquele 
período, objetivando interferir na estrutura das leis que regulamentavam as 
relações sociais vigentes. Os limites desta pesquisa não permitem alcançar, 
neste momento, as trajetórias individuais ou dos grupos que poderiam estar 
mais ativos no movimento homossexual e quais as suas relações com os 
movimentos político-partidários da época.

Maria Gonh afirma que vários movimentos populares, das mulheres 
e dos negros, na América Latina, operaram da mesma maneira, de forma 
que não direcionaram suas frentes de luta totalmente fora das estruturas de 
poder estatal. Nesse sentido, “aliar-se a partidos, tornou-se uma necessidade 
estratégica para mudar as leis e algumas das estruturas de organização” 
(GOHN, 2011, p. 130).

Foi possível analisar um pouco desse contexto de mudança de 
direcionamento do movimento homossexual em relação aos partidos, 
acompanhando o relato feito pelo Galf no boletim Chanacomchana, número 

25.  “Plataforma Política do Mov. Homossexual Brasileiro”, sugestões de Luiz Mott, do GGB, 
1º de novembro de 1981, Coleção GGB, Arquivo Edgard Leuenroth.
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3.26 A matéria que contava a história do grupo tratava do contexto pré-eleitoral 
de 1982, quando o psicanalista francês Félix Guattari visitou o Brasil em 
agosto e foi convidado pelo Galf para um pequeno bate-papo sobre suas 
reflexões e análises em relação aos movimentos alternativos, chamados por 
ele de “movimentos moleculares”. Segundo a matéria, Guattari surpreendeu 
a todos no bate-papo ao confessar-se “impressionado pelo PT (Partido dos 
Trabalhadores) e colocando a necessidade da criação de alguns tipos de 
articulação entre as lutas moleculares (grupos alternativos, por exemplo) e 
as molares (os partidos, por exemplo)”.27 Guattari também citou um grupo 
francês homossexual28 cujo trabalho principal centrava-se no estudo das leis 
discriminatórias contra homossexuais, o que era considerado, segundo a 
autora da matéria, Míriam Martinho, como uma estratégia extremamente 
reformista –  e, portanto, sem valor – por muitos militantes brasileiros.

A vinda do pensador francês ao Brasil se deu no mesmo período em que 
deputados, vereadores e os partidos, de um modo geral, lembraram-se das 
chamadas “minorias” com o intuito de angariar votos. Para o Galf, essa visita 
refletiu em uma flexibilidade maior do movimento nas suas formas de atuação. 
A partir do estreitamento de contatos entre candidatos e representantes do 
movimento, os grupos passaram a considerar importante a defesa de suas 
demandas no programa político dos partidos. O Galf realizou um debate a 
respeito dessas reivindicações com vários candidatos de diversos partidos 
na sua sede no mês de novembro. Além do Galf, outros grupos de São Paulo 
participaram deste processo. Os grupos do movimento homossexual Outra 
Coisa/SP e Somos/SP também identificaram, naquele contexto eleitoral, 
a oportunidade de pressionar os partidos e seus candidatos a adotarem 
reivindicações do movimento homossexual brasileiro.

No processo de investigação, acessou-se as cartas enviadas para 
candidatos do Partido dos Trabalhadores29, Partido Democrático Social30, 

26.  Míriam Martinho, “Galf: 4 anos de atuação”, boletim Chanacomchana, n.3, 1983, p. 5.
27.  Mírian Martinho, “Galf: 4 anos de atuação”, boletim Chanacomchana, n.3, 1983, p. 5.
28.  O nome do grupo citado por Guattari não é mencionado na matéria do Galf.
29.  “Carta aos convencionais do Partido dos Trabalhadores”, 18 de julho de 1982. Coleção 
Somos, Arquivo Edgard Leuenroth. 
30.  “Carta aos candidatos do Partido Democrático Social”, 27 de julho de 1982, Coleção 
Somos, Arquivo Edgard Leuenroth.
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Partido Trabalhista Brasileiro31 e Partido Democrático Trabalhista32, que 
foram remetidas aos respectivos partidos e candidatos no período entre 18 
e 27 de julho de 1982. Elas continham, basicamente, os mesmos conteúdos, 
solicitando a atenção dos candidatos e candidatas para que as reivindicações 
elaboradas no documento anexo fossem incluídas em suas respectivas 
plataformas políticas.

As sugestões e reivindicações do movimento homossexual, enviadas 
juntamente com as cartas, contaram com as contribuições dos militantes 
independentes Darcy Penteado e Eduard Mac Rae, que compareceram a 
uma reunião na sede do Galf no dia 19 de abril de 1982, na qual estavam 
presentes integrantes dos três grupos anteriormente citados.33 As cartas 
esclareciam que apesar da proposta encaminhada aos partidos significar uma 
aproximação do movimento com os mesmos, o grupo havia decidido que 
não apoiaria qualquer partido ou candidato nas eleições, pois sua prioridade 
era “unir homossexuais de todas as ideologias para fortalecer cada vez mais 
um movimento autônomo contra a discriminação de que somos alvos na 
sociedade dividindo os frutos desse trabalho com todos igualmente.”34 

Dentre as reivindicações compreendidas no documento como as mais 
imediatas do Movimento Homossexual/SP, encontravam-se: “a não utilização 
do parágrafo 302.0 do Inamps”, que rotulava o homossexualismo como desvio 
e transtorno sexual; “o direito à custódia dos filhos”; “o fim da repressão 
policial”; e a “inclusão de informações sobre homossexualidade de forma 
não preconceituosa nos projetos de educação sexual nas escolas”.35

 Alguns grupos do movimento homossexual no Rio de Janeiro também 
se mobilizaram com a intenção de divulgar e debater as reivindicações com 

31.  “Carta aos candidatos do Partido Trabalhista Brasileiro”, 27 de julho de 1982, Coleção 
Somos, Arquivo Edgard Leuenroth. 
32.  “Carta aos candidatos do Partido Democrático Trabalhista”, 27 de julho de 1982, Coleção 
Somos, Arquivo Edgard Leuenroth.
33.  Grupos citados: Galf, Somos/SP e Outra Coisa/SP.
34.  Esse esclarecimento estava como nota em todas as quatro cartas enviadas aos 
representantes dos quatro partidos citados. As cartas fazem parte da Coleção Somos, 
disponível no Arquivo Edgard Leuenroth.
35.  “Reivindicações e sugestões dos grupos paulistas aos partidos e candidatos”, documento 
redigido em 26 de abril de 1982, por Antônio Carlos Tosta, do grupo Outra Coisa. Coleção 
Somos, Arquivo Edgard Leuenroth. 
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a sociedade. Um documento elaborado pelos grupos Auê/RJ e Somos/RJ 
de Liberação Homossexual, datado de 25 de maio de 1982 e endereçado a 
pessoas que não se conseguiu identificar na pesquisa, teve a intenção de 
propor uma discussão pública sobre a questão homossexual. No documento, 
os autores propuseram pontos mínimos defendidos como indispensáveis 
para que os homossexuais “pudessem viver no Brasil como pessoas íntegras 
e no pleno exercício de seus direitos humanos.”36 Segundo o documento, o 
retorno esperado era de que os leitores emitissem opiniões acerca daquelas 
reivindicações, com o intuito de colaborar com o aperfeiçoamento das 
propostas, que seriam utilizadas em uma “campanha de esclarecimento da 
opinião pública na conjuntura das eleições”. Novamente, o tema da educação 
sexual apareceu. No item 8 do documento, lia-se: “promover a inclusão 
nos programas de Educação Sexual do direito à livre orientação sexual, 
incluindo discussões sobre homossexualismo como uma das formas de 
preferência sexual”.37

No período da pesquisa, foi observado o processo de amadurecimento 
dos grupos do movimento homossexual, de suas elaborações e de suas ações. 
O envio dessas cartas aos integrantes de partidos políticos é entendido como 
uma das manifestações de intervenção pública dos grupos do movimento 
homossexual naquele período, marcando seus posicionamentos, muitas 
vezes plurais, sobre as questões educacionais, tanto em seu aspecto amplo 
e geral como no âmbito escolar. Essas questões foram tratadas como 
centrais, por esses grupos, para a promoção do respeito às diferenças e 
para o reconhecimento de sua cidadania, marcando o caráter formativo no 
espaço público conforme pretendido pelo movimento. 

Para esses grupos, atender à realidade social e cultural do país passava 
por reconhecer e afirmar a homossexualidade não mais como um transtorno 
sexual, mas como uma das variantes possíveis e saudáveis da sexualidade 
humana. Era necessário, portanto, compreender o direito humano dos 
homossexuais a formar família, ter filhos e ter direitos iguais em relação 
às leis de união civil e adoção, o que exigiria também efetivar projetos de 

36.  “Documento elaborado pelos grupos Auê e Somos do Rio de Janeiro”, fase pré-eleitoral, 
25 de maio de 1982. Coleção Somos, Arquivo Edgard Leuenroth.
37.  “Documento elaborado pelos grupos Auê e Somos do Rio de Janeiro”, fase pré-eleitoral, 
25 de maio de 1982. Coleção Somos, Arquivo Edgard Leuenroth.
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educação, inclusive em currículo formal, que promovessem a diversidade 
sexual, a fim de que as escolas e as universidades se tornassem, como espaços 
formativos e críticos, aliados da promoção do respeito às diferenças.

Considerações finais

A antropóloga Gayle Rubin, em 2003, trouxe a seguinte reflexão sobre 
o que chamou de “guerras sexuais”:

Chegou o tempo de pensar sobre o sexo. Para alguns a sexualidade pode 
parecer um tópico sem importância, um desvio frívolo de problemas 
mais críticos como a pobreza, a guerra, a doença, o racismo, a fome ou 
a aniquilação nuclear. Mas é em tempos como esse, quando vivemos 
com a possibilidade de destruição sem precedentes, que as pessoas 
são mais propensas a se tornarem perigosamente malucas sobre a 
sexualidade. Conflitos contemporâneos sobre valores sexuais e condutas 
eróticas têm muito em comum com disputas religiosas de séculos 
anteriores. Eles passam a ter um imenso peso simbólico. Disputas 
sobre o comportamento sexual muitas vezes se tornam o veículo para 
deslocar ansiedades sociais, e descarregar a concomitante intensidade 
emocional. Consequentemente, a sexualidade deveria ser tratada com 
especial atenção em tempos de grande estresse social. (RUBIN, 2003, p.1).

Como se lê, Rubin reitera a ideia suscitada por Maria Carneiro da 
Cunha na matéria do boletim Chanacomchana: “[n]egar o direito de 
escolha no campo erótico é muito perigoso, pois o mesmo princípio pode 
ser (e é) aplicado ao campo político.”38 Efetivamente, no contexto da crise 
econômica no continente americano e na península europeia na última 
década, agravou-se o tensionamento social, agora exacerbado devido ao 
aumento do desemprego, da instabilidade política e da desconfiança nas 
instituições públicas democráticas. Evidentemente, o argumento de Rubin 
dá a ver nesse um ambiente fértil para deslocar as ansiedades sociais para 
temas como referentes ao gênero e à sexualidade.

38.  Maria Carneiro da Cunha, “Quem tem medo da Virgínia Woolf”, jornal Chanacomchana, 
1981, p. 3.
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Uma ética nacional de tradição autoritária, bruta, violenta e 
preconceituosa deu azo à ascensão ao poder institucional brasileiro de 
tristes figuras que alçaram cargos de governança como pretensos defensores 
“da família e dos bons costumes” em detrimento, entre outras coisas, da 
diversidade sexual e de gênero. Somada à estupidez e à desfaçatez do elogio 
banal da ditadura civil e militar que ocorreu no Brasil entre 1964 e 1984, a 
ação política retrógrada e mesquinha, intelectualmente pobre e de cultura 
incipiente, desse movimento denuncia sua visão estreita fundada e marcada, 
invariavelmente, pelo domínio do imaginário do macho branco sobre corpos, 
mentes e instituições sociais, culturais e políticas. 

Nesse sentido, quais as “guerras” que estão colocadas? Quais são as 
relações possíveis de se fazer entre as questões sociais, econômicas, políticas, 
culturais e biológicas na presente conjuntura histórica? Quais aspectos são 
relevantes para uma análise mais complexa dos movimentos sociais em suas 
reflexões e ações conjuntas?

Ao considerar os desafios de nosso tempo em perspectiva histórica, 
as críticas que emergem, a partir das fontes, das experiências de luta dos 
grupos do movimento homossexual no período da pesquisa, sinalizam para 
o grave equívoco de se tentar apagar as diferenças internas entre os sujeitos 
históricos dos movimentos sociais, consequentemente, desvalorizando suas 
diversas formas de reivindicar auto reconhecimento. Evidencia-se, assim, a 
inconsistência teórica e a inoperância prática de uma clivagem abstrata entre 
uma “luta maior” e outras que seriam, por derivação, “lutas menores”. Como 
destacado por Marisa39, para além da ideia de um “inimigo principal”, existe 
o “inimigo que pode estar dentro de cada um de nós”, aquele que se limita, 
por seu autoengano, ao não refletir que a defesa das vidas e da dignidade 
humanas precisa considerar todas as experiências de ser e existir como 
igualmente importantes. Nesse sentido, as fontes do período dessa pesquisa, 
que guardam grande potência de diálogo com a conjuntura atual, nos dão a 
ver que, para “coletivizar” as experiências de luta dos movimentos sociais, 
não se pode, de modo algum, incorrer no erro – desmobilizador – de tentar 
apagar as diferenças internas entre os sujeitos. Pelo contrário, é necessário 

39.  Mariza, “Nossas gaiolas comuns”, Lampião da Esquina, n. 01, 1978, p. 1.



263

vê-las, valorizá-las, enfatizá-las e investigá-las até o ponto em que possamos 
reconhecer o que nelas se revela comungado e partilhado entre eles. De 
outro modo, a ilusão das “gaiolas individuais” permanece e nos distancia de 
uma experiência da revolta como expressão das identidades coletivizadas 
– que emergem da refrega e da ação mútua compartilhada e comungada 
–, como potência necessária para desestabilizar as estruturas violentas de 
poder institucionalizado que legitimam a necropolítica da conjuntura atual.

A ação de necropolítica, compreendida como “política de morte”, 
torna manifesta uma “indignidade diante da morte” na medida em que as 
pessoas morrem em agonia, sozinhas, sem serem veladas por aqueles que as 
amam, produzindo o “espetáculo fúnebre de covas coletivas” que denuncia 
a “banalização do genocídio” (JOURDAN, 2020).

Ao coletivizarmos a nossa existência, podemos construir uma “experiência 
da revolta” como “atitude afirmativa”, que se interpõe à banalização genocida 
porque, necessariamente coletivizada, a experiência de vida se alarga e 
amplia para além dos limites que estreitam as visões, exclusivamente, ao 
autoengano de um si-mesmo atomizado, visando agora uma “existência já 
com o outro”. Como argumenta Camila Jourdan:

Revoltar-se significa ir contra tudo aquilo capaz de deteriorar, rebaixar, 
ou seja, diminuir a condição humana, ou seja, a miséria, a morte 
naturalizada ou a mediocridade. Ir contra isso é dizer ‘não, mas o 
‘não’ da revolta é um não que afirma, que recusa por algo que vale mais 
na própria vida e que é criado pela própria ação de revoltar-se. Não 
é o sujeito, portanto, quem se revolta, na revolta, o sujeito encontra-
se necessariamente coletivizado, para além de seus limites próprios 
(JOURDAN, 2020).

Nesse sentido, a vida humana se impõe como valor político, portanto, de 
caráter público, mesmo em seus aspectos privados e individuais. Assim, na 
circunscrição do debate ético que se impõe em contraposição à necropolítica, 
vale levar a sério o pensamento desenvolvido por Judith Butler40 que 

40.  No livro Quadros de Guerra: quando a vida é passível de luto?, Judith Butler trouxe 
importantes questionamentos para se repensar a ética e a política, tais como: “o que é uma 
vida vivível?”; “por quais vidas devemos nos enlutar?”; “que vidas merecem o luto público” 
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compreende, em diálogo com Hannah Arendt sobre a viabilidade da vida, 
que: “a vulnerabilidade e precariedade constituem marcos ontológicos e 
normativos a partir dos quais se impõe a tarefa de repensar a ética e a 
política” (DUARTE, 2015, p. 27).

Podemos nos sentir desafiados, assim, a cultivar uma “ética do cuidado”, 
reconfigurando aspectos da vida pública e privada:

A vulnerabilidade e a dependência inerente e duradoura de seres 
humanos tornam o cuidado uma exigência derivada da condição 
humana e que impõe deveres e direitos na forma de responsabilidades 
individuais e políticas/coletivas. Nenhum agente vulnerável pode aceitar 
coerentemente que a indiferença e a negligência sejam universalizadas. 
Por outro lado, alguém que reivindica cuidado para si e para as pessoas 
que lhe são caras/importantes deveria aceitar que isso também lhe 
imponha deveres e responsabilidades. A elaboração dessas exigências, 
na forma de direitos e deveres perfeitos e universais (que pertencem e 
são devidos a todos), é um desafio ainda em aberto para uma Teoria 
Político-Feminista do cuidado (ZIRBEL, 2016, p. 228).

Parece razoável afirmar que o movimento homossexual, no período entre 
1978 e 1984, assumiu ele mesmo esse desafio quando exigiu compreender 
o direito humano dos homossexuais a constituir família, ter filhos e ter 
direitos iguais em relação às leis de união civil e adoção, etc., incluindo a 
necessidade de efetivar suas demandas em projetos de educação, também 
em currículo formal nas escolas e nas universidades.

Em que medida a investigação dessas reflexões e intervenções do 
movimento homossexual indicia que o caráter formativo dos movimentos 
sociais no espaço público radica-se no ato educador como ato humano por 
excelência, aprofundando sua raiz em uma ética e uma estética de acolhimento 

e “que vidas se apresentam como precárias desde sempre?”. Para ela, quem tem o poder de 
ensinar e comunicar, tem também o poder de “enquadrar” nosso olhar sobre os corpos, 
seus significados e seus valores, e, consequentemente, dizer que vidas são passíveis de luto. 
Nesse sentido, a filósofa suscita a importante discussão sobre o que significa nos tornarmos 
eticamente responsáveis, para que a dor e a perda de vidas humanas não se tornem algo 
banal. BUTLER, 2015, passin.
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e cuidado capaz de reconhecer e fundamentar as potências interdependentes 
que promovem a sustentação e a qualificação da vida?
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Posfácio

Cleide Maria Maciel de Melo – UEMG/FUNEDI

Tão logo terminado o Seminário final do programa de pesquisa A 
educação nos projetos de Brasil: espaço público, modernização e pensamento 
histórico e social brasileiro nos séculos XIX e XX, realizado de modo virtual 
no período de 09 a 11 de junho de 2021, recebi o convite para escrever o 
posfácio do livro que pretende, de fato, constituir-se no encerramento das 
atividades desse amplo projeto iniciado em 2010. Ao longo do tempo – 11 
anos –, nossas publicações foram o resultado de projetos dos professores-
pesquisadores junto aos seus orientandos de iniciação científica, mestrado, 
doutorado e pós-doutorado, projetos esses desenvolvidos em programas de 
pós-graduação de universidades localizadas do norte ao sul do país. Essa 
dimensão interinstitucional, se, por um lado, representou um constante 
desafio de articulação dos nossos objetos e problemas à temática do projeto 
mais amplo, por outro, possibilitou a constituição de um coletivo em que 
tanto as trocas intelectuais quanto as afetivas construíram uma identidade 
possivelmente única/rara nos meios acadêmicos hoje.

O que dizer de um livro cujo projeto que lhe deu origem encontra-se 
na etapa de finalização?  Que comentário final seria justo a um trabalho que 
não pode ser descolado de muitos outros que o precederam? Assim é que 
retornamos à leitura dos textos, buscando responder: – Para que direções 
os estudos realizados apontam? Que sínteses nos parecem possíveis? Quais 
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problematizações podem representar (ou, se constituir em) desafios para 
os próximos projetos?

A temporalidade sobre a qual o programa de pesquisa incidiu – séculos 
XIX e XX – considerou o Estado brasileiro em suas diferentes organizações 
políticas: colônia portuguesa, império sob a batuta de um nobre português e 
república, incluindo suas faces militar, ditatorial, autoritária. São dimensões 
dos projetos de Brasil que estiveram na mira de nossas pesquisas sobre a 
educação. Os textos deste livro focalizaram prioritariamente o século XX, 
com destaque para os anos intermediários. A que se deve isso? Difícil uma 
resposta taxativa. Entretanto, aventamos a hipótese de que a temática da 
modernização, citada no subtítulo do projeto, provavelmente tenha aglutinado 
parte significativa dos trabalhos. Afinal, entre meados dos anos 1940 a 1960, os 
processos de modernização constituem destaque nos estudos sobre o Brasil. 

Ao olharmos para as fontes, constatamos a diversidade/variedade de 
registros em que o vivido pelo outro, os que nos antecederam, foi mobilizado 
para responder às questões que deram origem a cada uma das onze pesquisas. 
Essa é uma característica que orientou nossos trabalhos desde o início e 
revela nosso alinhamento ao que, na historiografia, é configurado como 
Nova História. Entretanto, é possível constatar a prevalência de uma fonte: 
os jornais. Como se trata de material que cumpre sua finalidade ao circular 
no espaço público, é plausível pensar que o uso desses veículos de informação 
tenha sido o que mais possibilitou articular a educação e os projetos de Brasil.   

Do ponto de vista dos temas/temáticas abordados, constatamos um 
quadro análogo a um leque aberto. A diversidade de assuntos tomados 
para análise reflete a amplitude da vida em sociedade, revela a riqueza 
das manifestações do ato educativo. Evidencia, também, nossa resposta 
aos problemas que o presente foi nos impondo, cuja acolhida pode ser 
demonstrada pelos estudos sobre o protagonismo das mulheres na sociedade 
brasileira, a ação política dos homossexuais, a dimensão formativa contida na 
literatura. Mostra, ainda, a disposição para um olhar voltado tanto aos detalhes 
contidos nas práticas dos clubes agrícolas, na formação universitária e na 
produção dos livros didáticos quanto para as ações de alcance internacionais 
e transnacionais. Entretanto, aponta uma quase ausência – a da escola.  
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No momento em que uma pandemia nos obriga ao recolhimento, o 
consequente encolhimento da nossa participação no espaço público, nos 
moldes praticados até então, reverbera em todas as direções. Como adultos 
e intelectuais, encontramos nos recursos virtuais as formas possíveis de 
atuação acadêmica e política. Entretanto, tais recursos não se encontram 
disponíveis para a grande maioria de nossas crianças e adolescentes e dos 
professores e professoras responsáveis por sua educação. Ver escolas fechadas 
é algo que contraria qualquer expectativa de futuro que nossas pesquisas em 
História da Educação, porventura, tenham descortinado. Assim, a escola e 
o processo de escolarização, no presente, contêm um volume de questões/
problemas a desafiar a todos e todas, particularmente os pesquisadores. 
Estaríamos frente ao esgotamento do modelo de escola que denominamos 
escola moderna? Que dimensões dessa escola já vinham mostrando seus 
flancos e que não percebemos? É possível pensar e fazer uma escola inclusiva 
e democrática na vigência de um projeto autoritário de Brasil? As perguntas 
não param de surgir e, com isso, de intensificar, no mínimo, o espanto que 
nos acompanha nos dias de hoje.

A relativa longevidade do programa de pesquisa que ora é encerrado, bem 
como a disposição de pesquisadores e pesquisadoras que dele participaram 
e, em especial, a experiência do trabalho em rede, os vínculos construídos, o 
conhecimento produzido, convidam a um olhar mais atento para os grandes 
desafios que a educação escolar, talvez não só a brasileira, demandem no 
momento. Provavelmente estejamos frente a um tempo que irá se revelar, 
para o processo de escolarização, como um momento de ruptura!
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Agluti nados em torno dos eixos espaço público, modernização e 
pensamento histórico e social brasileiro, os capítulos deste livro 
têm em comum o olhar histórico sobre projetos de educação 
e de Brasil e as formas como esti veram arti culados entre si 
ao longo dos séculos XIX e XX. Refl etem a colaboração entre 
pesquisadores e pesquisadoras em diferentes momentos de 
seus percursos formati vos e com variadas fi liações insti tucionais, 
num esforço solidário de produção do conhecimento cientí fi co 
e formação intergeracional que almeja, em últi ma instância, 
a invenção de novos modos de ser e estar na vida acadêmica. 
Que a leitura seja, ela também, entendida como um renovado e 
renovador convite à parti cipação nessa aventura!


