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EDUCAÇÃO NO BRASIL: SENTIDOS EM 
DISPUTA!

Professor educa sim! A educação doméstica, ou homeschooling, é um retro-
cesso! A escola pública deve ser laica! O grande problema do Brasil é a desigualdade, 
não a educação! A crise da educação não é uma crise, é um projeto!1 Formar mão de 
obra não é a principal finalidade da escola! A escola pública é a mais republicana de 
nossas instituições! O desenvolvimento econômico não é e não deve ser o principal 
horizonte da escola e das políticas educativas!...

Quem não se deparou com pelo menos uma dessas assertivas, ou alguma en-
fática defesa de posições contrárias ao que elas propõem, não está acompanhando o 
debate sobre a educação no Brasil nos últimos anos. Os mais diversos sujeitos têm 
ocupado o espaço público para, mais uma vez, dizer da educação. Os repertórios uti-
lizados são os mais tradicionais ou, pelo contrário, os mais atuais e inovadores, seja 
no que se refere ao léxico ou às estruturas de ação mobilizados.

Vivemos tempos muito conturbados, tempos em que as disputas pelos sen-
tidos da educação e, por conseguinte, do próprio Brasil estão particularmente acir-
radas. Não é sem razão que várias análises nos remetem aos momentos que antece-
deram aos piores golpes que a sempre frágil democracia brasileira conheceu. Estão, 
não por acaso, sempre a nos lembrar de 1930, 1937 e 1967, para citar algumas destas 
simbólicas e fatídicas datas.

1 Frase de Darcy Ribeiro.



10

Como sabemos, ao se disputar os sentidos da educação e, particularmente, 
da escola, de seus currículos e do horizonte da ação de seus profissionais, não se 
está visando apenas à instituição escolar. O que está em jogo é o presente e o futuro, 
quando não o próprio passado, do país como um todo. É a sociedade brasileira de 
alto a baixo que está sendo posta em questão, por assim dizer.

Os mesmos grupos que estão em ação nesse amplo arco de disputas pelos 
sentidos da educação e pelos sentidos de nossas experiências societárias, estão perfi-
lados nas trincheiras, muitas delas virtuais, de combate pelos sentidos das políticas 
culturais, políticas econômicas, políticas de saúde, enfim, pelo conjunto das políticas 
públicas, bem como dos dispositivos que estruturam a nossa vida em sociedade. É 
por isso que as políticas e ações que visam reconhecer, aumentar, cercear ou comba-
ter as liberdades, as igualdades, as alteridades, as diversidades, as diferenças e todos 
os direitos, inclusive o direito a inventar direitos, estão na ordem do dia. 

Como se disse acima e em várias outras análises, tais discussões marcam a 
história das disputas nesse, e por esse, território desde muito antes de nos consti-
tuirmos como Brasil. Mas foi sobretudo no transcurso dos séculos XIX e XX que a 
discussão sobre educação e as demais políticas e ações acima indicadas passaram 
a se referir à construção de projetos para o país e a colocar em evidência modos de 
pensar e agir de sujeitos que, ao pensarem o país, pensaram-no considerando suas 
necessidades imediatas e suas potenciais estruturas de modernização.

Modernizar o país foi, por certo, a “palavra de ordem” dos “homens de ação” 
dos séculos XIX e XX brasileiros. Criar, propor, enfrentar, e mesmo reelaborar, res-
significar e rejeitar opiniões, propostas e projetos, foram a mola propulsora de um 
campo que se constituiu hábil e operante e que tem por alicerce as discussões que 
envolvem a identidade nacional e tudo que dela decorre.

Perguntar sobre a articulação desses projetos e desses modos de pensar a edu-
cação e de pensar o Brasil é uma das tarefas a que se propõem os autores e as autoras 
dos textos publicados neste livro organizado pelas professoras Maria das Dores Da-
ros e Elaine A. Teixeira Pereira. Produzidos no âmbito do Programa de Estímulo à 
Mobilidade e ao Aumento da Cooperação Acadêmica da Pós-Graduação em Sergipe 
(Promob) financiado pela Capes/Fapitec, em interação com o Programa “Moderno, 
Modernidade, Modernização: a educação nos projetos de Brasis – séc. XIX e XX”, 
que contou com o apoio do CNPq e da FAPEMIG, os textos buscam retirar do es-
quecimento e trazer à luz certos sujeitos e suas posições diante dos problemas da 
educação. O livro põe em circulação maneiras de apreender o fenômeno educativo e, 
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no mesmo movimento, põe em cena intelectuais, professores e instituições públicas 
e seus modos de ler e prescrever sentidos para a educação e para o Brasil.

Atentos(as) à história de seu tempo, os(as) autores(as) reunidos voltam-se 
para o passado e buscam construir inteligibilidade para algumas das condições que 
autorizaram o presente que habitam. Querem ajudar-nos a compreender o nosso 
tempo e tornar mais densas as nossas histórias e nossas memórias.

Se os vencedores continuarem vencendo, nem os mortos descansarão em paz, 
vaticinava Walter Benjamim há quase 80 anos. E cá estamos nós, mais uma vez, a 
repetir a necessidade de uma história a contrapelo, pois eles continuam a vencer e 
ameaçam nos levar para um abismo cada vez maior. Por isso, é preciso resistir. E, 
em sua função intrínseca, para o historiador e a historiadora, resistir é fazer história, 
elaborar o passado, não deixar esquecer, pois somente assim poderemos evitar que 
as atrocidades sejam continuamente atualizadas e reforçadas. Se tal não for, valeu a 
intenção do gesto e o esforço dos(as) autores(as) e das organizadoras do livro!

Aracaju/Belo Horizonte, primavera de 2017.

Raylane Andreza Dias Navarro Barreto
Luciano Mendes de Faria Filho

Coordenadores do PROMOB-CAPES/FAPITEC
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APRESENTAÇÃO

Este livro, intitulado Sentidos da Educação e projetos de Brasil – séculos XIX e 
XX, traz o selo do projeto de ensino, pesquisa e extensão “Pensar a Educação, Pensar 
o Brasil – 1822-2022” e integra uma de suas coleções de publicações, a série “Estu-
dos Históricos”. Resultado do “Programa de Estímulo à Mobilidade e ao Aumento 
da Cooperação Acadêmica da Pós-Graduação em Sergipe” (Promob), desenvolvido 
em parceria entre a Universidade Tiradentes (UNIT), a Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG) e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o trabalho 
de pesquisa aqui apresentado vincula-se também ao “Pensar a Educação, Pensar o 
Brasil”, especificamente em uma de suas ações: o Programa de pesquisa “Moderno, 
Modernidade, Modernização: a educação nos projetos de Brasis – séc. XIX e XX”. O 
Promob teve vigência nos anos de 2016 e 2017 e, nesse período, possibilitou o trân-
sito de docentes e discentes das (e entre as) instituições conveniadas. 

O programa “Moderno, Modernidade, Modernização” – ou PMMM, como 
costuma ser chamado por seus integrantes – publicizou os resultados dos esforços 
coletivos de seus pesquisadores em cinco volumes de um livro com título homôni-
mo ao programa de pesquisa, lançados nos anos de 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017. 
A essa coleção soma-se o presente título, que é marcado por duas características em 
especial: o fato de ser produto dos esforços dos participantes do Promob – ou seja, 
apenas uma parcela dos pesquisadores e das instituições que integram o PMMM; e 
o de ser posto a público no momento em que o programa de pesquisa ganha uma 
nova versão, desta feita intitulado “A educação nos projetos de Brasil: espaço públi-
co, modernização e pensamento histórico e social brasileiro nos séculos XIX e XX”. 
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Com o financiamento da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnoló-
gica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE), além da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes), por meio do Promob, diversos dos pesquisadores 
autores desta coletânea cumpriram missões de estudo e pesquisa na UNIT, UFMG 
ou UFSC. Transitando entre essas instituições ou somando esforços no sentido de 
receber quem chegava para uma “missão”, as experiências vivenciadas certamente 
contribuíram para o resultado das produções que o leitor poderá conferir nas pági-
nas que seguem. 

Talvez uma boa palavra para caracterizar o livro em pauta seja “diversida-
de”. Isso porque os nove textos que o integram traduzem uma multiplicidade de 
olhares, objetos e abordagens. Múltiplos também são os níveis de formação e a 
filiação institucional dos autores e autoras. O que os une é a mesma preocupação 
com os sentidos que a educação adquiriu nos projetos de Brasil postos na cena 
pública nos séculos XIX e XX. 

O primeiro capítulo, de autoria de Leonardo Ribeiro Gomes, Sidmar dos 
Santos Meurer e Marcus Aurelio Taborda de Oliveira, é intitulado “A noção de 
educação social como possibilidade heurística para a pesquisa em História da Edu-
cação” e discute, conforme anuncia, as contribuições da noção de educação so-
cial para a pesquisa em História da Educação, problematizando-a especialmente 
a partir do sentido a ela atribuído pelo pesquisador espanhol Julio Ruiz Berrio. 
Sinalizando a sua “pertinência para dar tratamento aos fenômenos educacionais”, 
em iniciativas escolares ou não – uma vez que a noção de educação social excede a 
“centralidade da escola” –, os autores destacam a polissemia do termo, “à medida 
que é capaz de captar o aspecto plural, complexo e multifacetado que a dimensão 
educativa pode assumir na sociedade em diferentes tempos e espaços”. Segundo os 
autores, a noção de educação social apresenta possibilidades para o uso de catego-
rias como “trabalho” e “formação”, no campo da teoria social, contribuindo para 
“pensar e captar diferentes trajetórias educativas, individuais ou em grupo”. O 
texto chama a atenção também quanto à necessidade de situar a “educação social” 
no tempo e no espaço, de forma articulada aos aspectos teóricos e metodológicos 
de uma dada investigação.

No segundo capítulo, por sua vez, Mônica Yumi Jinzenji trabalha com a te-
mática da juventude a partir de jornais impressos no período imperial brasileiro. Em 
“Imprensa periódica e juventude no século XIX”, os jornais são vistos como “instân-
cias educativas”, além de possibilidade para a ampliação do debate sobre juventude 
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na História da Educação. De acordo com a autora, apesar de estarem presentes em 
uma série de espaços, no recorte temporal proposto, bem como em diversas fontes 
de pesquisa, os jovens não costumam ser foco dos trabalhos desenvolvidos pelos his-
toriadores da educação, tendo em vista a rarefação de estudos da juventude “como 
categoria geracional e analítica”, o que diz da necessidade de discuti-la “conceitual e 
teoricamente”. O estudo apresenta três possibilidades para a análise dos impressos: a 
investigação sobre a construção de representações acerca da juventude, a apreensão 
das práticas de escrita e a aproximação das práticas de leitura desse grupo geracional 
no período oitocentista brasileiro.

No texto intitulado “Os estudos jurídicos da Faculdade de Direito de São Pau-
lo no ordenamento político do século XIX”, Gustavo dos Santos e Ilka Miglio de 
Mesquita analisam a constituição da cultura jurídica no século XIX pelo estudo da 
Faculdade de Direito de São Paulo. Essa instituição tinha como objetivo a formação 
de “juristas para atuarem na advocacia, na magistratura” e na “vida política” do país. 
Em sua pesquisa, os autores utilizam memórias publicadas pela Faculdade de Direi-
to, além de teses e dissertações produzidas por seus alunos. Os rituais acadêmicos da 
instituição visavam à formação de modernos bacharéis que, por sua vez, teriam im-
portante papel na configuração de uma cultura jurídica brasileira. A formação “jurí-
dica e política” também ocorria pelo ativismo “em jornais e associações acadêmicas” 
e pela circulação em “outros espaços públicos e sociais oferecidos pela cidade de São 
Paulo”, como “clubes, associações, teatro, confeitarias”. O repertório mobilizado por 
esses estudantes contribuiu para a formação de uma cultura jurídica brasileira atre-
lada à constituição do ordenamento político no século XIX.

O quarto capítulo é de autoria de Luzinete Rosa dos Santos e Ilka Miglio de 
Mesquita e possui um título sugestivo. Escrito a partir da análise da obra Rosaura, 
a enjeitada, de Bernardo Guimarães, o texto “‘No Brasil ninguém pode gabar-se’: 
o país de cores de Bernardo Guimarães” foca a questão racial no Brasil imperial e 
escravocrata. Conforme anunciam Luzinete e Ilka, o objetivo é trazer à discussão os 
indicativos das questões raciais mobilizadas pelo autor na obra literária, que é toma-
da, portanto, como objeto e fonte. Teorias raciais circularam no período em diversas 
instituições, entre elas, a Academia de Direito de São Paulo, onde Bernardo Guima-
rães havia estudado. Em Rosaura, a enjeitada, o romancista “teceu seus personagens 
retratando o homem brasileiro, representado por negros, índios, mestiços, mulatos, 
destacando as problemáticas raciais que percorriam o processo de construção da 
identidade nacional”. O repertório que aparece na obra era comum ao período e 
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construído a partir da seleção das teorias raciais que chegavam ao país, num movi-
mento de pensar o Brasil e a construção da nacionalidade brasileira. 

Em “Sob o olhar alheio: o intelectual e suas representações”, Luísa Marques de 
Paula e Luciano Mendes de Faria Filho trabalham com o intelectual mineiro Aurélio 
Egídio dos Santos Pires, engajado no debate educacional do século XIX e primeiras 
décadas do XX. A pesquisa em tela permitiu “traçar e problematizar os caminhos” 
que as “representações sobre esse letrado seguiram, associando-as, principalmente, 
aos diversos lugares ocupados por Aurélio Pires”, como os cargos públicos, ligados 
ou não diretamente à instrução; a adesão ao movimento político levado a cabo pela 
intelectualidade mineira a partir de 1870; a atuação em diversos jornais, em Minas 
Gerais e no Rio de Janeiro; a publicação de livros, entre outros. Além dos lugares 
ocupados pelo intelectual, os autores chamam a atenção para a importância de se 
considerar o contexto histórico do período, “amplamente carregado de embates po-
líticos a respeito da República que se propunha e que ia sendo construída”. Nessa di-
reção, tomar o sujeito pelas “suas funções sociais e suas relações concretas” diminui 
os riscos de uma “ilusão biográfica”, uma vez que permite pensar o papel de Aurélio 
Pires “no mundo social”, levando em conta “suas intencionalidades”.

O texto seguinte é de autoria de Laisa Dias Santos, Luzianne dos Santos e 
Raylane Andreza Dias Navarro Barreto. Intitulado “Sobre a modernidade pedagó-
gica dos grupos escolares sergipanos: o que revelam as memórias de professores 
(1920-1949)”, o trabalho expressa os esforços das autoras no sentido de “pensar a 
modernização educacional trazida pelos Grupos escolares desde seu interior e suas 
implicações para os sujeitos, ritmos, conteúdos e formas desse espaço”. Símbolo da 
modernidade e do Brasil republicano, os grupos escolares contribuíram para a cons-
trução de uma “nova representação” da instituição escolar, especialmente a partir 
de seu tempo e espaço, assim como pelo método de ensino. Nessa direção, usando 
como fontes os discursos oficiais e documentos textuais de forma articulada às nar-
rativas de alunos/professores, as autoras dedicam-se a interpretar as representações 
que doze desses “alunos/professores sergipanos atribuíram aos grupos escolares ur-
banos” no recorte temporal proposto “e sua relação com outros tipos de escolas pri-
márias”, buscando “decodificar a forma como os sujeitos, por meio das narrativas, 
exibem e/ou apresentam os grupos escolares”. 

Em “Formação de professores e o projeto de modernização do rural em Ser-
gipe (1940-1950)”, Maryluze Souza Santos Siqueira e Raylane Andreza Dias Navar-
ro Barreto identificam e analisam o “repertório cultural mobilizado por educadores 
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que atuaram em prol da educação rural em Sergipe na década de 1940 e no início 
da de 1950”. Situando este com um período de expansão das escolas rurais no esta-
do – ação relacionada a iniciativas de âmbito nacional, especialmente do Instituto 
Nacional de Estudos Pedagógicos (Inep) –, as autoras trabalham com “estratégias 
de ação”, entendidas como “formas de organização e de mobilização” dos sujeitos. 
Focam, portanto, ideias e ações ligadas à educação que contribuíram para um pro-
jeto de modernização do rural em solo sergipano, assim como na forma como essas 
prescrições foram ressignificadas pelos que se encontravam nas escolas rurais. De 
acordo com as autoras, o repertório cultural mobilizado “em prol da educação rural 
de Sergipe” mostrou sintonia com as “concepções de educação e de educação rural” 
veiculadas por organismos internacionais como a Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), num período de circulação de ideias 
e agentes sociais entre os países integrantes, favorecendo a elaboração e divulgação 
de projetos modernizadores. 

Apresentando intersecções com a discussão, no texto seguinte, intitulado 
“Educação e modernização: projetos para o meio rural em circulação no Brasil da 
década de 1950”, Elaine A. Teixeira Pereira, Tatiane Modesti e Maria das Dores Da-
ros tratam de “projetos educacionais visando à modernização do rural” a partir de 
textos da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, periódico do Inep, publicados 
nos anos 1950. Para tanto, utilizam escritos de intelectuais/educadores brasileiros, 
como Manoel Bergström Lourenço Filho e João Roberto Moreira, além de outros, de 
autoria de professores/pesquisadores estrangeiros comparativos da educação entre 
países, ou ainda as recomendações para a educação advindas das conferências in-
ternacionais promovidas pela Unesco. Constatam aproximações entre as ideias de 
educação e modernização do rural na compreensão de Lourenço Filho e de Moreira, 
tanto entre si quanto com as formulações “estrangeiras”. Nesses projetos, o rural 
“aparece como lugar a ser modernizado, como importante foco das iniciativas liga-
das ao desenvolvimento do país”, em ações que deveriam englobar “a racionalização 
das atividades agrícolas”, mas também passavam pela educação dos habitantes dos 
meios rurais – tendo em vista a necessidade de “inseri-los em um conjunto de co-
nhecimentos e habilidades” compatíveis com o “homem moderno”.

O nono e último capítulo é intitulado “Memórias do fazer-se professor da 
educação profissional no Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)”. De autoria de 
Letícia Helena Frozin Fernandes Cruz Wiggers e Elison Antonio Paim, o estudo ob-
jetivou “compreender os sentidos das experiências de professores aposentados da 
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então Escola Técnica Federal de Santa Catarina” (atual IFSC), por meio de entrevis-
tas “visando à articulação com o processo de fazer-se professor na Educação Profis-
sional”. A pesquisa teve como recorte temporal os anos de 1968 a 2010 e a análise das 
entrevistas com os professores foi realizada de modo a cotejar as memórias e expe-
riências com outras fontes de pesquisa, tais como relatórios, regimentos, ementas de 
disciplinas. Nesse processo, Letícia e Elison buscaram a “compreensão dos saberes 
construídos no trabalho e ao longo da vida dos docentes aposentados, considerando 
o contexto sócio-histórico do período estudado”, concebendo que o “fazer-se profes-
sor” pressupõe “as marcas culturais da experiência na ação e na formação docente ao 
longo da vida, em diversas situações”. 

Como é possível perceber, a iniciativa de mais esta obra – que reúne autores 
e autoras vinculados a um programa de mobilidade e cooperação acadêmica – soma 
esforços no sentido de pensar projetos de educação articulados a projetos de Brasil, 
ou Brasis. Objetos, teorias, fontes, espaços e tempos diversos foram mobilizados nos 
textos com o intuito de trazer à discussão projetos políticos e pedagógicos, buscando 
apreender seus significados e lugares na fronteira entre história, sociologia, política 
e educação.

Nessa direção, alguns aspectos dizem da produção que o leitor tem em mãos: 
o fortalecimento dos laços institucionais e do intercâmbio acadêmico entre os Pro-
gramas de Pós-Graduação em Educação das instituições participantes; a discussão 
e o refinamento dos estudos teóricos e das pesquisas aí desenvolvidas; as interações 
diversas que contribuíram para a solidificação das redes já existentes entre insti-
tuições e sujeitos. Tais aspectos estão relacionados (assim como o próprio livro e 
o projeto em tela) à busca pelos sentidos que a educação assumiu nos projetos de 
interpretação e intervenção na realidade brasileira ao longo dos séculos XIX e XX. 

Maria das Dores Daros
Elaine A. Teixeira Pereira

Florianópolis, outubro/2017.



19

A NOÇÃO DE EDUCAÇÃO SOCIAL COMO 
POSSIBILIDADE HEURÍSTICA PARA A 
PESQUISA EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO

Leonardo Ribeiro Gomes
Sidmar dos Santos Meurer
Marcus Aurelio Taborda de Oliveira

INTRODUÇÃO

Neste capítulo, discutimos possíveis contribuições da noção de educação so-
cial para o âmbito da pesquisa recente em História da Educação. Problematizando 
tal noção, especialmente sob a acepção que lhe emprestou o pesquisador espanhol 
Julio Ruiz Berrio, sinalizamos a sua pertinência para dar tratamento aos fenôme-
nos educacionais, uma vez que ela é capaz de extrapolar a centralidade da escola 
– mesmo que não a negue – como espaço social e educativo por excelência. Nesse 
sentido, destacamos o aspecto polissêmico do termo o que, no nosso entendimen-
to, menos do que uma fragilidade, torna-se uma virtude, à medida que é capaz de 
captar o aspecto plural, complexo e multifacetado que a dimensão educativa pode 
assumir na sociedade em diferentes tempos e espaços. Outrossim, chamamos a 
atenção para o modo como a noção de educação social estimula relações com cate-
gorias bastante fecundas no campo da teoria social, como, por exemplo, trabalho e 
formação, deste modo abrindo margem para pensar e captar diferentes trajetórias 
educativas, individuais ou em grupo, nos diferentes tempos e espaços, e mediados 
ou em relação com diferentes produtos ou manifestações culturais atravessadas 
pelos mundos do trabalho.
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Alargando a argumentação para além da sua ideia primeira de absorção ou 
incorporação dos excluídos ou marginalizados por meio do preparo para o trabalho, 
procuramos firmar o entendimento de que a educação social comporta ainda outras 
possibilidades para os historiadores. Longe de pretendermos definir ou esgotar os seus 
significados possíveis, destacamos alguns pontos que, acreditamos, possam enrique-
cer as pesquisas em torno da historicidade das formas escolares e não escolares de 
educação, mobilizando parte dos resultados das investigações conduzidas pelo nosso 
grupo de pesquisas.1 Sobretudo, destacamos contribuições em torno da demarcação 
de outros objetos de investigação, bem como de outras possibilidades analíticas, ao 
mesmo tempo que procuramos dimensionar suas implicações sobre os elementos do 
fazer historiográfico em educação, tais como a produção e o uso de fontes, a produção 
de recortes temporais e espaciais e a proposição de marcos teóricos. Finalmente, pro-
curamos indicar alguns limites para o emprego daquela noção, chamando a atenção 
para a necessidade do seu refinamento no percurso das pesquisas, de acordo com os 
marcos teóricos e metodológicos que a colocam em movimento, para que evitemos o 
esvaziamento da sua pertinência pela ausência de rigor conceitual.

SOBRE O “OBJETO EDUCACIONAL” NA E DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO

O cenário atual da pesquisa em História da Educação delineia um quadro com 
traços renovados, já anunciados há mais ou menos duas décadas.2 “Explodiram” os 
temas e objetos investigados. Do mesmo modo, ampliaram-se e diversificaram-se os 
problemas colocados pelo pesquisador em História da Educação, que assume a res-
ponsabilidade de apresentar, ante seus objetos, questões relacionadas à produção de 

1 O Núcleo de Pesquisas sobre a História da Educação dos Sentidos e das Sensibilidades (NUPES) está ligado 
ao Centro de Estudos e Pesquisas em História da Educação (GEPHE), da Faculdade de Educação da UFMG. 
Congrega pesquisadores de diferentes instituições nacionais e internacionais e estágios de formação, 
incluindo graduandos, mestres, doutores e pós-doutores.
2 À guisa de apuração do “estado da arte” da produção no âmbito da História da Educação no Brasil, 
mobilizamos trabalhos que procuraram realizar balanços da produção historiográfica na área. Cf. Alves 
(1998), Vidal e Faria Filho (2003), Catani e Faria Filho (2002), Xavier (2001), Carvalho (2003) e Nunes e 
Carvalho (2005). Poucos desses balanços são consequentes em termos historiográficos, mas a sua crítica 
fugiria aos nossos propósitos. Mas, como muitos deles se ocupam de “temas, objetos, problemas”, são úteis 
ao nosso propósito de problematizar a noção de educação social.
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identidades, violências simbólicas/culturais, relações de gênero, étnicas ou de classe, 
representações sociais, formas e transformação de sociabilidades e sensibilidades, 
circulação e apropriação de bens e produtos culturais, costumes e hábitos cotidianos 
etc., em claro e estimulante diálogo com a teoria social contemporânea, conforme 
sugere Burke (2002).

Esse conjunto de alterações indica, por certo, o alargamento da História da 
Educação como campo de investigação, para além das fronteiras do campo pedagó-
gico. Tal alargamento pode significar distensão, mas também dispersão. A constata-
ção de que a ocorrência de novos e diversificados objetos, problemas e abordagens 
finalmente desacomodou a historiografia da educação da sua centralidade nos sis-
temas educacionais (majoritariamente, sob a forma escolar) e as ideias pedagógicas 
fazem com que os pesquisadores em história da educação se vejam às voltas com 
algumas questões não necessariamente novas, mas que, no cenário atual, ganham 
relevância e urgência.

Um dos aspectos mais evidentes que se pode apreender dos diferentes es-
forços de passar em revista os desenvolvimentos que a historiografia da educação 
brasileira tem experimentado é a sua renovação teórico-metodológica. É possível 
localizar deslocamentos significativos no estatuto, na especificidade e na pertinência 
da História da Educação, incidindo diretamente sobre o tipo de investigação que 
ela realiza e de conhecimento que produz. Entre as várias questões abertas, a que 
diz respeito à tentativa de caracterizar aquilo que entendemos por “educacional” ou 
“educativo” é uma das mais expressivas. Afinal, do que tratamos (e do que não trata-
mos) quando nos propomos a fazer pesquisa em História da Educação?

Ao cotejar o conteúdo regular em que comparecia a disciplina de História da 
Educação nos cursos de formação de professores, em texto que já data de quase duas 
décadas, Nunes e Carvalho indicaram a permanência de uma historiografia marcada 
“ora pela lente da organização escolar, ora pela lente do pensamento pedagógico, ora 
pela lente que tenta conciliar ambas as perspectivas” (NUNES; CARVALHO, 2005, 
p. 20). Tais permanências seriam resultado direto das raízes históricas da disciplina 
de História da Educação, que contribuiriam decisivamente para que o objeto educa-
cional da história da educação assumisse uma conotação bastante formal e perma-
necesse predominantemente orbitando em torno da instituição escolar, com forte 
acento programático e pragmático. 

Foi justamente o conjunto de deslocamentos no quadro de renovação teórico-
metodológica que fez com que a História da Educação desacomodasse a centralida-
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de de uma concepção marcadamente formalizada e compartimentada do fenômeno 
educacional, cuja percepção foi sensivelmente transformada. Matizadas e renovadas 
pela historiografia nacional e internacional, as pesquisas em história da educação 
dão lugar à assimilação de nuanças do fenômeno educacional, tratando-o de modo 
mais complexo, esgarçado e multifacetado.

Os temas tradicionais eminentemente envolvidos com os processos e insti-
tuições educacionais formais passaram a dividir a cena e mesmo a serem inquiridos 
por objetos outros, circunscritos ou não às instituições escolares (VIDAL; FARIA 
FILHO, 2003). Embora ainda se possa assinalar uma predominância de estudos que 
miram o escolar, bastando para isso focalizarmos os eixos que têm constituído os 
congressos da área, muitas pesquisas o fazem enfrentando novas temáticas, mais 
plurais e menos generalistas, e em uma perspectiva que põe acento no funcionamen-
to de certos objetos culturais que atravessam a escola, mas cujo alcance e as dinâ-
micas sociais não se limitam ao espaço escolar. Tempos, espaços, cultura material, 
sujeitos, saberes, práticas, o cotidiano escolar, o funcionamento e as transformações 
dos currículos, os percursos de formação de professores, as práticas de leitura, senti-
dos e sensibilidades etc., tornam-se, assim, alguns dos principais motes de pesquisa, 
os quais, por certo, ampliaram as fronteiras do campo e os seus pontos de contato 
com outros campos – da Sociologia à Antropologia, da Manualística à Filosofia, das 
Neurociências aos Estudos Culturais.

Em outra ponta, o campo também observa um incremento cada vez maior de 
pesquisas cujos temas abordam outros lugares, formas e dinâmicas educativas que 
passam ao largo da forma escolar. Clubes, agremiações, rua, sindicatos, movimentos 
de trabalhadores e tantos outros lugares implicados em dinâmicas culturais variadas 
tornaram-se objeto de investigações interessadas nos processos educativos que neles 
se desenrolavam. A circulação de impressos, os níveis de letramento e alfabetização, 
as práticas instrutivas/informativas/corretivas desencadeadas por uma diversidade 
de instituições ou organizações, o associativismo, entre tantas outras temáticas, pas-
saram a despertar a atenção dos pesquisadores no âmbito da História da Educação.3 
O que se considera “educacional” dilatou-se, transbordou as instituições educativas 

3 Não só da História da Educação, é preciso dizer, mas também de pesquisas em outras subáreas da História. 
Clarice Nunes e Marta Carvalho argumentam que se tornou cada vez mais problemático indicar fronteiras 
entre a História da Educação e a História Cultural, por exemplo (Cf. NUNES; CARVALHO, 2005).
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e espraiou-se por todo o espectro do social. Sob a inspiração dos avanços do próprio 
debate educacional em contribuição com uma série de disciplinas como a Antro-
pologia, a Sociologia, a Linguística etc., esse movimento ajudou a amadurecer, no 
âmbito das pesquisas em História da Educação, a compreensão de que a educação é 
processo constituinte e constituído pela existência social e cultural geral. O que quer 
dizer que fenômenos educacionais os mais diversos atravessam qualquer tecido so-
cial, não havendo possibilidade de produção da vida em sociedade sem a ocorrência 
de processos educacionais, estejam eles mais ou menos formalizados. No âmbito da 
História Educação, o resultado é que se tornaram mais frequentes objetos educacio-
nais mais fugidios, descontínuos, assistemáticos.

Na tentativa de aquilatar esses deslocamentos, toda uma série de expres-
sões qualificativas passou a frequentar com mais assiduidade o debate. Expressões 
como “educação escolar” e “educação não escolar”, ou ainda “educação formal” 
e “educação não formal”, bem como outras próximas a estas, converteram-se em 
tentativas de forjar noções capazes de apreender e dar um melhor tratamento his-
tórico ao fenômeno educacional. Contudo, por operarem muitas vezes sob uma 
lógica dualista, circunscrevendo e assemelhando processos e dinâmicas educacio-
nais díspares em um feixe único, em oposição às instituições formais de ensino, 
dificultam a apreensão das suas especificidades ao mesmo tempo que contribuem 
para a manutenção da centralidade escolar na busca por apreender e explicar o 
educacional, uma vez que a forma escolar balizaria, necessariamente, a qualifica-
ção dos seus “contrários”.

Esse procedimento coloca novos problemas aos historiadores da educação no 
que diz respeito ao reconhecimento daquilo que é especificamente educacional. Pois 
se a educação está em todo lugar, como aprender o educacional e lhe dar tratamento 
no tempo histórico? Se o educativo é por sua própria natureza um fenômeno dis-
persante, como acercar-se dele historicamente? Quais os cuidados necessários para 
evitar os riscos de se produzirem distorções quanto às nuanças assumidas pelo fenô-
meno educativo no tempo e no espaço? Quais as distinções que demandam ser pre-
cisadas a respeito das diferentes formas e modos pelos quais a educação se manifesta 
em diferentes contextos sociais e culturais? Da mesma forma, como estes diferentes 
modos sob os quais se produzem os processos educacionais interagem? Todas essas 
são questões de fundo, que demandam da área também um refinamento teórico e 
conceitual. Afinal, se tudo é educação, então, parafraseando Veyne (1995), a educa-
ção não existe.



24

Destarte, parece-nos fecundo pensar a noção de educação social que, por di-
ferentes caminhos, pode ajudar a enfrentar alguns dos dilemas antes anunciados e 
fazer avançar alguns pontos em relação ao entendimento das relações entre história 
e processos educativos. Pois é justamente em um cenário em que se aprofunda o 
diálogo entre a História e a Educação, bem como entre a instituição escolar e outros 
espaços formativos, que a noção de educação social pode ser mobilizada como uma 
possibilidade para aprofundar os estudos sobre a historicidade do educacional em 
diferentes contextos e temporalidades.

EDUCAÇÃO SOCIAL: REDUNDâNCIA OU UMA NOÇÃO PERTINENTE?

Poderíamos afirmar que a noção de educação social e sua trajetória como um 
domínio ou área de pesquisa em Educação tem um significativo caminho, permane-
cendo por ser escrita, contudo, uma história da educação social entre nós. Isso, por 
sua vez, não impede a concordância em torno do entendimento de que em todos os 
contextos houve um ou mesmo vários tipos de educação social, por vezes em dispu-
ta, ou então como ações complementares a outros espaços formativos, incluindo a 
própria escola. Mas, sendo a educação um fenômeno eminentemente social, a no-
ção de uma educação social não conteria em si uma redundância? O que afinal vem 
sendo historicamente chamado e o que estamos considerando como uma educação 
social? Ao tentarmos responder tais questões, precisamos manter uma atenção re-
dobrada para localizarmos o papel do educacional em seus respectivos contextos 
determinados. Sobretudo, é necessário que para cada contexto fique caracterizado o 
que se convencionou chamar de educação social e quais os recursos metodológicos 
adotados para a análise em curso em cada uma das pesquisas desenvolvidas.

Sobre tal aspecto, o educador espanhol Julio Ruiz Berrio coloca ênfase nos 
entrelaçamentos entre os processos de educação social e a emergência da moderni-
dade no mundo ocidental, uma vez que sua presença teria se intensificado “com a 
configuração de uma sociedade capitalista e industrial que gerava um crescimento 
demográfico e material a par também de um incremento de marginalizados sociais” 
(BERRIO, 1999, p. 5). Nessa perspectiva, a noção de educação social evocaria a ideia 
de inserção social. Como tal, aponta na mesma direção da argumentação desenvol-
vida por Jaeger (1986) ao defender os processos educativos da Paideia grega como a 
melhor expressão do que poderia ser chamado de um amplo processo de formação. 
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Para Berrio, contudo, a incorporação de crianças e jovens marginalizados e excluídos 
da vida social, fenômenos estes gerados principalmente com o desenvolvimento de 
novas estruturas sociais e econômicas decorrentes do avanço da sociedade capitalis-
ta, constituiriam as marcas históricas da educação social. Nesta mesma perspectiva, 
Veiga (2012) mobilizou as suas reflexões em relação à realidade brasileira.

Em chave semelhante, Herráiz (1999) argumenta que o primeiro programa de 
educação social da modernidade teria sido elaborado por Juan Luis Vives,4 humanis-
ta do século XVI que terminou em 1525 a obra Del Socorro de los pobres. As trans-
formações decorrentes das novas estruturas de comércio, de produção de gêneros 
alimentícios, de relações de trabalho e da cada vez maior distinção entre as cidades e 
o campo, implicaram um aumento do pauperismo nas cidades. Nesse cenário mar-
cado ainda por guerras, enfermidades, doenças, crises de abastecimento, Luis Vives 
teria tomado partido dos mais pobres e sua produção teria como marca fundamen-
tal o “engajamento social”. Afeito aos problemas de seu tempo e dos lugares onde 
morou, Vives teria mantido o compromisso com a transformação da realidade de 
cidades tais como Valência, Paris, Bruges, Oxford, Lovaina, entre outras.

Ao conhecer distintas realidades e segmentos sociais na Europa, aquele autor 
procurou demonstrar como se poderia conseguir a redenção para muitos casos de 
pessoas desamparadas, pela via do desenvolvimento de valores morais por meio do 
trabalho, dimensão formativa do indivíduo central no seu pensamento. Ainda para 
o humanista valenciano, o combate à pobreza, à mendicância, à exclusão de crianças 
e jovens, seriam formas de se evitar o aumento do número de excluídos, tomados 
por expressão de uma ameaça social. Assim sendo, a educação para o trabalho e o 
combate à pobreza seriam meios para garantir “a paz, a concórdia e o entendimento 
entre os povos” (HERRÁIZ, 1999, p. 26).

Esse marco interpretativo, caracterizado por uma disposição em tomar a edu-
cação social como feita daqueles arranjos educativos voltados, sobretudo, para de-
terminados grupos marginalizados, teria forjado uma tradição em relação ao modo 
de operar com a noção, na esteira das pesquisas realizadas por Julio Ruiz Berrio. Ou 
seja, educação social caracterizaria um conjunto, tanto difuso, de empreendimentos 
educacionais direcionados aos sujeitos – individuais ou coletivos – não incorpora-

4 Vives nasceu em Valência em 1492. Sua cidade natal tinha uma população aproximada de 100 mil 
habitantes, “cifra somente alcançada por Sevilha na Espanha” (Cf. HERRÁIZ, 1999, p. 18).
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dos às dinâmicas regulares de funcionamento social ou que têm sua condição de 
incorporação social prejudicada ou ameaçada.

Em um esforço de organização dessa matriz interpretativa, o pesquisador es-
panhol Victor Juan Pérez refere-se à educação social como 

Conjunto fundamentado y sistemático de prácticas educativas no conven-
cionales desarrolladas preferentemente – aunque no exclusivamente – en 
el ámbito de la educación no formal, orientadas al desarrollo adecuado y 
competente de la socialización de los indivíduos, así como a dar respuesta 
a sus problemas y necessidades sociales (PÉREZ, 2007, p. 137).

Quanto ao âmbito de atuação da educação social, ela ocorre, segundo o autor, 
predominantemente, “dentro de la educación no formal o extraescolar” e “abarca 
uma pluralidade temática y multidisciplinar fronteriza con otras disciplinas y perfi-
les sociales, culturales, escolares, sanitários, psicopedagógicos y jurídicos” (PÉREZ, 
2007, p. 138).

Acepção muito próxima tem marcado fortemente o cenário brasileiro das 
pesquisas educacionais. Nesse sentido, Moraes Filho e Morelli (2007) afirmam que 
no Brasil a operação com a noção de educação social tem se concentrado no conjunto 
de ações visando ao atendimento de crianças e adolescentes considerados em situa-
ção de vulnerabilidade e risco social.

Essa concentração decorre da história da própria educação social no país, 
pois podemos identificar na resistência à ditadura militar e na luta dos 
movimentos sociais pela redemocratização do país, a partir do final dos 
anos 70 e 80, a origem dessa forma de organização da educação social 
a partir das concepções de Paulo Freire e do enfrentamento do modelo 
que legalmente se cristalizou no Código de Menores de 1979 (MORAES 
FILHO; MORELLI, 2007, p. 135).

Apesar da noção de educação social aparecer bem ancorada na ideia de ofe-
recimento de garantias a certos grupos excluídos, mais ou menos alijados dos bens 
materiais e culturais produzidos socialmente, entendemos que o termo pode com-
portar outros sentidos, prestando assim particular contribuição para as pesquisas no 
âmbito da História da Educação. Defendemos, portanto, o pressuposto de que é pos-
sível, e mesmo desejável, ampliarmos os usos de tal noção. Como termo carregado 
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de um caráter descritivo, a noção de educação social apresenta uma potência capaz 
de nos permitir vislumbrar outras possibilidades de formação: inicialmente, para 
além de simplesmente considerarmos grupos marginalizados ou desamparados; 
segundo, como iniciativas que, mesmo carregando elementos da educação escolar, 
ultrapassam seus propósitos e limites institucionais e encerram elementos educacio-
nais que guardam diferentes formas de relação com variadas instâncias formativas, 
incluindo ainda formas bastante espontâneas. 

Dessa perspectiva, a noção de educação social liga-se a todas e quaisquer 
iniciativas educacionais não necessariamente escolares ao longo do tempo, e que 
impactaram em uma formação bastante ampla do indivíduo (formação integral, 
em certo sentido) e sua plena inserção na sociedade. Se nem todo processo edu-
cacional estaria circunscrito aos espaços escolares, também não apenas os grupos 
considerados à margem da sociedade devido às suas condições socioeconômi-
cas estariam no raio de alcance de processos de educação social. Por seu turno, 
perspectivamos o uso empírico e metodologicamente contingente da noção nas 
pesquisas histórico educacionais. É necessário que muito do seu conteúdo em 
um uso preciso advenha do corpus documental mobilizado, das ferramentas de 
análise e dos respectivos contextos de referência. 

Mais do que circunscrever o seu uso a um grupo social ou econômico es-
pecífico, atitude mais produtiva é a de investigar qual(is) sentido(s) foi(ram) mo-
bilizado(s) em nome de uma educação social em tempos e lugares determinados. 
Assim, é possível considerarmos grupos sociais não necessariamente excluídos do 
jogo econômico ou desamparados em vários aspectos, inclusive jurídicos, que te-
nham se constituído como público-alvo de um tipo de educação social. Taborda de 
Oliveira e Oscar (2014) já observaram a presença dessa noção na obra pedagógica 
de José Francisco da Rocha Pombo, no final do século XIX, nas teses da II Confe-
rência Nacional de Educação, realizada em Belo Horizonte em 1928 e na progra-
mática do Sistema “S”, a partir da década de 1940. Em nenhum dos casos a noção 
se referia à dimensão educativa da escola, mas em todos se invocava a necessidade 
de uma ampla formação de todos os indivíduos a partir da sua inserção em deter-
minados coletivos.

Ferrer (2014), ao trilhar um possível caminho da constituição da educação 
social como campo acadêmico, destaca quatro âmbitos de atuação na atualidade: 
Educação não formal; Educação de adultos; a inserção de pessoas com incapacidades 
ou com necessidades educativas especiais; e ação socioeducativa.
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Sem consideramos uma ou outra dessas dimensões assinaladas como mais 
ou menos importantes, temos apresentado no âmbito do NUPES/UFMG temáticas 
mais próximas daquilo que aquele autor definiu como Educação não formal, en-
tendida como “todas aquellas actividades formativas que quedan fuera del sistema 
educativo, esto es, que tienen uma voluntad educadora, pero que no están integradas 
em los diversos niveles que componen el sistema de educación formal” (FERRER, 
2014, p. 45).

TRABALHO E FORMAÇÃO COMO MOTORES DA EDUCAÇÃO SOCIAL?

No âmbito do NUPES e conforme destacaram Taborda de Oliveira e Oscar:

Percebemos a educação social no sentido de uma forma não necessaria-
mente institucionalizada de educação que indica a possibilidade de au-
togestão de grupos ou indivíduos em interação com outros, não tendo 
necessariamente um caráter assistencialista [...]. Sua polissemia permite 
vislumbrar na obra de Rocha Pombo, por exemplo, um entendimento di-
ferente daquele dado por Berrio, quando o intelectual paranaense defen-
dia a difusão dos clubes literários, das bibliotecas etc., para além da im-
plantação de escolas. Na realidade brasileira, ainda, podemos pensar nas 
sociedades de mútuo socorro dos imigrantes, nas associações operárias, 
nos clubes recreativos e em outras formas de associação que comportam 
uma dimensão educativa [...]. Portanto, mesmo que este conceito esteja 
em processo de refinamento, havendo assim divergências quanto a seu 
significado, provisoriamente o percebemos como fecundo para pensar em 
formas não ‘necessariamente’ institucionalizadas de educação, guardando 
assim alguma potência espontânea, uma possibilidade de autogestão da 
vida, não tendo um caráter necessariamente assistencialista ou profissio-
nal (TABORDA DE OLIVEIRA; OSCAR, 2014, p. 179).

Podemos, deste modo, e de maneira provisória, sugerir os principais possíveis 
pontos de contribuição da noção, assim ampliada, para o cenário atual de pesquisa 
em História da Educação. Em recente tese de doutoramento sobre a comunidade 
teuto-brasileira, Lisboa (2017) observou a presença não formalizada de práticas edu-
cativas na ambiência urbana de Juiz de Fora entre os anos finais do século XIX e 
as duas primeiras décadas do século XX. Entre os vários espaços de sociabilidade 
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mapeados pela autora, ganharam destaque os clubes e as cervejarias. No seu inte-
rior, um conjunto muito amplo de práticas foi desenvolvido com a finalidade de 
oferecer aos seus frequentadores novas alternativas para o uso do tempo livre, entre 
elas a ginástica, os esportes, os saraus. Por meio daquelas práticas, novos códigos 
citadinos eram ensinados e aprendidos, novas sensibilidades desenvolvidas, sem que 
o horizonte dos seus promotores fosse a educação dos seus frequentadores. Aque-
las práticas eram exaustivamente anunciadas e estimuladas pelos jornais da cida-
de, configurando um verdadeiro roteiro para a adoção de novos hábitos tidos como 
mais modernos, saudáveis, civilizados. Daí derivamos que os usos dos tempos livres 
encerram possibilidades de práticas educativas não necessariamente previstas ou 
formalizadas, mas que tinham grande relevo no tecido social urbano daquela cidade, 
justamente em torno do imperativo do associativismo (LISBOA, 2017).

Na mesma direção, lembramos a experiência da Colônia Cecília, no Paraná, 
no final do século XIX, e o seu ideal de autogestão do processo de educação das 
crianças e dos adultos. Se ali não havia a escola na sua perspectiva formalizada, não 
deixava de haver um conjunto de iniciativas de formação no qual a experiência dos 
mais velhos era valorizada. Eles compartilhavam com os demais membros da comu-
nidade os seus conhecimentos, os seus saberes, as suas perspectivas diante da vida, 
configurando um processo de formação no qual toda a comunidade se envolvia, e 
que não descurava nenhuma das suas dimensões (ROSSI, 2000). No ideário ali pro-
fessado, não estava formalizada nem mesmo a função do professor, uma vez que 
todos formavam a todos a partir de intercâmbio de experiências.

As práticas de Extensão Rural desenvolvidas, por exemplo, em Minas Gerais 
pela Associação de Crédito e Assistência Rural (ACAR), junto aos meninos e meni-
nas dos Clubes 4-S (Saber, Sentir, Saúde, Servir), para além de preparem os futuros 
“fazendeiros e donas de casa”, tinham como objetivo anunciado “a educação social 
dos jovens rurais” (UREMG, 1961, p. 3). Reunindo em média vinte sócios, filhos de 
pequenos e médios proprietários rurais, tais clubes eram compostos por jovens que 
não necessariamente mantinham vínculos com a instituição escolar. Buscava-se por 
meio dos clubes o desenvolvimento de novas técnicas agropastoris, bem como de 
gerenciamento da economia doméstica. A ênfase estava na comunidade em que os 
jovens viviam com suas famílias e no enfrentamento da questão de como poderiam 
contribuir com a construção de um espaço público mais democrático e afeito a uma 
ideia de progresso ancorada no trabalho e aumento da produtividade. As máximas 
do “aprender fazendo” e do “progredir sempre” seriam inspiradoras de uma vida 
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mais saudável para os próprios jovens, mas, por extensão, também aos adultos da 
comunidade. Para isso, nenhuma dimensão da vida era desprezada. As horas de la-
zer e recreação, o próprio trabalho no campo ou na casa rural seriam reflexos das 
trocas de experiências entre os jovens e os técnicos extensionistas e todas elas cons-
truiriam uma comunidade mais próspera e voltada para o seu desenvolvimento so-
cioeconômico (GOMES, 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Destaque-se, mirando os breves exemplos apresentados, que as relações 
entre trabalho e formação são longevas na História da Educação. Já lembramos 
como Jaeger, no seu magistral estudo sobre a Paideia grega, destacou um conjun-
to de procedimentos que lentamente ajudou a consolidar a herança da Paideia, a 
qual, segundo o autor, marcaria toda a tradição ocidental, com ênfase nos ideais 
de exemplaridade, aconselhamento e perpetuação da obra, ambos recuperados 
por Hannah Arendt (JAEGER, 1986; ARENDT, 2014). Desde a educação da no-
breza homérica até a poética de Hesíodo em Os trabalhos e os dias, que levava em 
consideração a vida da gente comum e as suas relações com o trabalho, o que se 
conheceu foi um conjunto de princípios que visava à formação geral de todos os 
homens e mulheres mediante um leque de práticas ora mais, ora menos forma-
lizadas. A formação era social porque se baseava na interação e no compartilha-
mento de experiências, naquilo que Raymond Williams nominou cultura comum, 
independentemente da sua formalização em qualquer tipo de instituição, fosse 
a Academia, o Liceu ou o que mais tarde seria chamado de escola (HESÍODO, 
2002; WILLIAMS, 2003). Todas essas são expressões das tentativas de formação 
que buscavam os seus referentes na vida em comum, seja no usufruto do ócio 
pelos nobres ou na dinâmica de trabalho da gente simples do campo ou da cida-
de. Nesse sentido, e ainda acompanhando a tópica de Hannah Arendt, também o 
trabalho não pode ser reduzido à sua condição de “danação”, pois é pelo trabalho 
que os homens apropriam a natureza, produzem a cultura e “humanizam-se”. E 
se é possível observar ao longo da história quando o trabalho foi negado, então 
aí temos grandes estímulos para pensar o ócio, o tempo livre e toda forma de 
clivagem social como elemento formativo por excelência, tal como nos sugere 
a saga do herói Ulisses na forma como nos foi apresentada pela genial alegoria 
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de Max Horkheimer e Theodor Adorno, ou a utopia libertária de William Morris 
(ADORNO; HORKHEIMER, 1985; MORRIS, 2002; THOMPSON, 1976).

Essa relação entre formação e trabalho aparece de diferentes maneiras ao lon-
go da História da Educação, e não foi ainda dimensionado o seu alcance pelos his-
toriadores. A ocorrência da noção educação social em documentação diversa parece 
ter sido ignorada por muitos pesquisadores, talvez receosos com os riscos do anacro-
nismo, visto que hoje o que se denomina educação social parece ser algo bastante es-
pecífico. Mas Rocha Pombo, por exemplo, quando escrevia na imprensa paranaense 
sobre a educação social, afirmava que a escola seria apenas um dos seus momentos. 
A formação plena deveria se dar pelo incentivo das bibliotecas públicas, dos círcu-
los e saraus literários, pelo estímulo à arte, de modo que uma sociedade pudesse se 
desenvolver em toda a sua plenitude. Para o autor, toda forma de trabalho que não 
levasse em consideração os processos de formação seria uma reedição das práticas 
de escravidão. O par trabalho-formação, que para ele não se resumia a uma educação 
técnica ou profissional, era condição do pleno progresso social, e toda a moderniza-
ção econômica do seu estado natal, assim como do país, passaria necessariamente 
pela formação de todos os seus indivíduos (TABORDA DE OLIVEIRA, 2014).

Já nas teses apresentadas à II Conferência Nacional de Educação, em 1928, a 
seção denominada justamente Educação Social agrupava temas tais como o escotis-
mo, o higienismo, os batalhões escolares, os trabalhos manuais, todos articulados a 
uma dimensão de formação que extrapolava os limites da escola e que visava a um 
sentido mais amplo daquilo que poderia ser chamado “educação”, sempre com mui-
ta centralidade na ideia de atividade.

Assim, como tentamos chamar a atenção com os exemplos aqui mobiliza-
dos, um dos limites do uso desta noção estaria justamente no risco de reduzi-la, do 
ponto de vista historiográfico, àquele uso consagrado pelas práticas educativas con-
temporâneas. Mas, ao contrário, outro limitador que implicaria risco nos seus usos 
refere-se à tentação de denominar tudo e qualquer coisa como “educação social”. 
Com isso não apenas o conceito perderia potencial heurístico, como o próprio sen-
tido da história se esvaziaria, se mais uma vez lembrarmos do alerta feito por Paul 
Veyne. Justamente porque um problema com o conceito em relação ao seu uso, hoje, 
no campo pedagógico, diz respeito ao fato de ele se referir basicamente àquele tipo 
de educação voltado para comunidades e/ou indivíduos em situação de risco e/ou 
abandono social (moradores de rua, usuários de drogas, instituições de recuperação 
de infratores etc.), é que defendemos a necessidade, quando se trata da História da 
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Educação, de estabelecermos a primazia das fontes para a captura do objeto, inclusi-
ve do ponto de vista conceitual. Trata-se de uma atenção básica em relação ao risco 
do anacronismo. Em contrapartida, se esta noção “aparece” na documentação que 
mobilizamos desde a década de 80 do século XIX, e segue aparecendo até pelo menos 
a década de 1960, então é porque ela teve alguma relevância por pelo menos quase 
cem anos, no Brasil, em lugares e situações diversos. Indagar os seus múltiplos senti-
dos, o que ela designava e o que ela ignorava, certamente é parte do nosso desafio de 
dar consequência a formas educativas não necessariamente escolares.

O que essa rica e dispersa documentação permite observar é que a noção edu-
cação social é polissêmica, daí a necessidade de cuidados no seu uso conforme cada 
contingência histórica. Mas também vemos reforçada a ideia de que os historiadores 
da educação têm dado pouca atenção ao conceito, considerando que ele já mereceria 
uma história própria entre nós, ao modo daquela sugerida por Berrio e os demais 
pesquisadores espanhóis (FERRER; RODRÍGUEZ; RUBIO, 2014). Assim como a re-
novação historiográfica experimentada nos último 30 anos permitiu indagar com 
outras ferramentas e com outras visadas a história da escola, partilhamos o entendi-
mento de que a noção educação social pode nos lançar a um amplo conjunto de prá-
ticas educativas que foram mobilizadas por diferentes sociedades, fosse ou não com 
o fim expresso de formar os indivíduos. Cabe aos historiadores, talvez inspirados 
em autores tais como Jaeger (1986), Huizinga (2010) ou Thompson (1987), capturar 
em cada ambiência o sentido de formação e os modos que cada grupamento social 
mobilizou para consignar o seu autodesenvolvimento.
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IMPRENSA PERIÓDICA E JUVENTUDE NO 
SÉCULO XIX

Mônica Yumi Jinzenji

Este texto tem por objetivo indicar a potencialidade dos jornais impressos no 
período imperial brasileiro como fontes para alargarmos nossa compreensão sobre a 
juventude. Pretende-se contribuir para ampliar o debate acerca dessa categoria gera-
cional na História da Educação, tendo como perspectiva os jornais como instâncias 
educativas.

Após o estabelecimento oficial da impressa no Brasil no século XIX e outor-
gada a liberdade de imprensa em 1821, uma verdadeira explosão de periódicos mar-
cou, sobretudo, a primeira metade dos oitocentos. Esses títulos caracterizavam-se, 
em sua maioria, como políticos e noticiosos, havendo também aqueles denominados 
de variedades.

As disputas políticas em torno dos interesses liberais e conservadores alimen-
tavam, em boa medida, essa produção impressa que, ao mesmo tempo que foi inten-
sa, resultou em títulos cuja existência era curta, não passando de alguns números. 
Nesse cenário, alguns jornais ganham destaque por serem endereçados a – ou redi-
gidos por – um público específico: a mocidade ou a juventude.

O interesse pela juventude como categoria geracional e analítica surgiu da 
percepção da rarefação de estudos na produção da área de História da Educação que 
se dediquem a esse recorte geracional e o discutam conceitual e teoricamente no 
contexto dos oitocentos. Se há mais de uma década os(as) pesquisadores(as) do cam-
po têm se dedicado aos estudos sobre a infância, o mesmo não acontece em relação 
ao período posterior, a mocidade/juventude.
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Não são raras as fontes que possibilitariam esse tipo de investigação: os jo-
vens estão presentes no ensino secundário, como nas Escolas Normais, nos Liceus e 
Colégios, sendo, portanto, esses documentos institucionais, fontes promissoras para 
a discussão sobre o perfil dos sujeitos que frequentavam esses estabelecimentos. Os 
romances produzidos e em circulação no período também contêm elementos que 
possibilitam discutirmos sobre os jovens e aproximarmo-nos das representações, 
de seu cotidiano, mas também são explorados de forma incipiente (ZICA, 2011). Na 
mesma direção, diários e autobiografias produzidas pelos seus autores em sua juven-
tude ou mesmo aquelas obras que retratam a vivência juvenil possibilitam a análise 
de aspectos dessa etapa da vida (SAVAGE, 2009; PINTO, 2015). Trata-se, portanto, 
de deslocar o olhar para apreender o pertencimento geracional dos sujeitos, em diá-
logo com os de gênero, etnia e condição social.

Uma importante obra de referência para os estudos nesse campo é A história 
dos jovens, vols. 1 e 2, organizada por Giovanni Levi e Jean-Claude Schmitt (1996), 
que reúne estudos sobre os jovens em diferentes momentos da história do Ocidente. 
Segundo os autores, o trabalho de delimitar tanto o início quanto o final da juven-
tude, por se tratar de um construto histórico e social, é um exercício acadêmico de 
pouca precisão e estabilidade. Pensar a juventude como categoria histórica requer, 
portanto, que analisemos, por exemplo, se a demarcação cronológica constitui refe-
rência para outras temporalidades históricas ou que outras referências podem ser 
significativas para se compreender os distintos momentos históricos e circunstân-
cias culturais em que esses sujeitos se fizeram presentes.  

Tomando-se os jornais dirigidos aos jovens como fontes privilegiadas para 
esse exercício, procurou-se, inicialmente, mapear os títulos de interesse no catálogo 
de periódicos da Biblioteca Nacional e da Hemeroteca Digital da mesma Biblioteca, 
por meio das palavras-chave “juventude” e “mocidade”. Dessa primeira busca, reu-
nimos os jornais a seguir, organizados por data de publicação.

QUADRO 1 - Lista dos periódicos impressos durante o período imperial 
brasileiro que contêm juventude, mocidade e seus derivados no título

Nome Local (*) Período (**)

01  O Recopilador, ou livraria dos meninos: Jornal 
moral, instructivo e miscellanico  BA 1838

02  A voz da Mocidade  BA 1849 a 1851
03  Lucubrações Juvenis  Rio de Janeiro - RJ 1850
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04  A voz da Mocidade: Periodico Litterario, 
Doutrinario e Moral  BA 1850

05  O mosquito: periódico poético e litterario 
dedicado as jovens fluminenses  Rio de Janeiro - RJ 1853

06  A Folha Juvenil: Jornal recreativo, poético e 
litterario  Rio de Janeiro - RJ 1853 a 1854

07  Murmúrios Juvenis  São Paulo - SP 1859

08  Hemerodromo da Juventude: periódico litterario 
e recreativo  Rio de Janeiro - RJ 1861

09  Echo da Juventude  Rio de Janeiro - RJ 1861

10  O periódico da Juventude: Jornal litterario e 
recreativo  Rio de Janeiro - RJ 1861

11  A Mocidade: Periódico litterario  Rio de Janeiro - RJ 1862
12  Echo da Juventude  MA 1864 a 1865
13  A Juventude: Periodico scientifico e litterario  Rio de Janeiro - RJ 1867
14  A Mocidade  São Paulo - SP 1875
15  A Mocidade: Jornal Litterario, Crítico e Noticioso  MA 1875-1876
16  Mocidade: jornal litterario e recreativo  Fortaleza - CE 1876

17  A Crença: Periodico Quinzenal Dedicado á 
Mocidade Vassourense  Vassouras - RJ 1877

18  Echo Litterario: Orgão da Mocidade Escolastica  Rio de Janeiro - RJ 1877

19  Mocidade: Periodico Noticioso, Litterario e 
Recreativo  Rio de Janeiro - RJ 1877

20  A Idea: Orgão da Mocidade  ES 1878
21  A Mocidade  Diamantina - MG 1878
22  A mocidade: Orgão Litterario  Rio de Janeiro - RJ 1879

23  Florilegio da Mocidade: órgão litterario, poético e 
recreativo  Rio de Janeiro - RJ 1879

24  A Juventude: Periodico Litterario e recreativo  Santarém - PA 1881
25  O livro da mocidade: periódico crítico  Cidade do Desterro - PB 1881

26  A Juventude – Orgão da Sociedade Fraternidade 
Juvenil  Natal - RN 1882

27  A Mocidade: Periódico Noticioso e Chistoso  Villa de S. Antonio de 
Jesus - BA 1882

28  A mocidade: Orgam do Club Amante do Progresso  Curityba - PR 1883
29  O Bohemio: Orgam da Mocidade  Baependy - MG 1883

30  A nossa gente pequena: Destinada á Mocidade 
Methodista  Juiz de Fóra - MG 1886

(*) Nem sempre era explicitada a vila ou cidade onde os periódicos eram impressos. Foram utilizadas as 
siglas atuais dos Estados para indicar as províncias e diferenciar das cidades, quando necessário.
(**) O período não se refere ao período de produção dos periódicos, uma vez que o acervo não possui a 
coleção completa de todos os títulos.

Fonte: Catálogo de Periódicos e Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional – Rio de Janeiro.
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Se considerarmos que o acervo da Biblioteca Nacional possui uma “amostra 
representativa” da produção de jornais voltados para os jovens, observamos que, 
salvo um título, o restante da produção é dispersa ao longo da segunda metade do 
século XIX, indicando possivelmente uma maior visibilidade social dessa categoria 
geracional a partir desse período. Entretanto, deve-se considerar que é em meados 
do século XIX que surgem também em maior volume os periódicos voltados para as 
famílias e para as mulheres, o que sugere que pode se tratar de um movimento de 
ampliação temática próprio da produção jornalística do período.

Quadro 2 - Distribuição dos jornais por província
Província Número de jornais
Rio de Janeiro 13
Bahia 4
Minas Gerais 3
Maranhão 2
São Paulo 2
Pará 1
Paraíba 1
Rio Grande do Norte 1
Ceará 1
Espírito Santo 1
Paraná 1

Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional – Rio de Janeiro.

Conforme o quadro acima, a maior produção de jornais deu-se em províncias 
com maior desenvolvimento urbano e maior população. Embora o acervo não indi-
que, na maioria dos casos, a duração das publicações, é possível verificar que vários 
deles não ultrapassaram alguns poucos números, o que indica a dificuldade técnica 
e financeira em manter esse tipo de publicação, mas sugere também a baixa recepti-
vidade do público leitor por assuntos ligados a essa temática. 

Quaisquer que sejam as análises derivadas desse corpus, deve-se considerar 
os seus limites para representar: a juventude, os impressos voltados para os jovens 
e a participação dos jovens na imprensa periódica por meio da escrita. Dentre es-
ses limites, pode-se destacar o recorte social que privilegia a juventude dos grandes 
centros urbanos do período imperial. Nessas localidades, a produção de impressos 
e a circulação de pessoas (e, portanto, de ideias), de objetos, de notícias era mais 
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intensa; logo, a imprensa manifestava-se de forma mais diversificada. Além desse 
condicionante, essas fontes convergem representações sobre grupos escolarizados, 
econômica e politicamente ativos. A se considerar a distribuição racial e de gênero, 
os jovens redatores eram, em sua maioria, rapazes brancos. 

Outro aspecto que deve ser ressaltado é o necessário cuidado com a relati-
vização e a não generalização automática dos casos exemplares que muitas vezes 
sustentam as análises. Conforme destacado por Savage (2009), os casos desviantes 
(casos de delinquência ou talentos excepcionais) possuem, tanto no presente quanto 
no passado, a tendência a ganhar maior destaque pela imprensa, o que não significa 
que sejam generalizáveis para além do próprio caso.

Considerando a problematização apresentada, algumas possibilidades ana-
líticas utilizando os jornais como fontes são: o estudo das representações sobre a 
juventude, as leituras recomendadas/o repertório de leitura dos jovens e as práticas 
de escrita.

AS REPRESENTAÇÕES SOBRE A JUVENTUDE

Compreender o processo sócio-histórico de construção de representações so-
bre a juventude requer questionar como são percebidas e representadas as distintas 
etapas da vida em cada momento histórico. No caso da juventude, existiam denomi-
nações e características específicas atribuídas aos “jovens” no século XIX? 

Em trabalhos anteriores (JINZENJI; ANDRÉ, 2014; JINZENJI, 2016), discu-
tiu-se sobre a juventude como categoria geracional no cruzamento dos dicionários 
do século XIX e os jornais do mesmo período. Mocidade pode ser considerada uma 
designação bastante comum ao século XIX, para se referir aos sujeitos que se en-
contram entre o início da puberdade – 12 anos para as meninas e 14 anos para os 
meninos – e a idade de 21-24 anos, após a qual atingem a maioridade (PINTO, 1832). 
Os dicionaristas apresentam, como sinônimos à mocidade, os termos juventude e 
adolescência (FONSECA, 1860; PINTO, 1832; CHERNOVIZ, 1890), motivo pelo qual 
se adotam, neste texto, os termos de modo indiferenciado. Além dessas denomi-
nações, mancebo também é recorrentemente utilizado para se referir a jovens de 
aproximadamente 18 anos.

As idades como referência para se compreender o pertencimento geracional 
já estão presentes na primeira metade do século XIX não só nos dicionários, mas 
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também na legislação (em que as condições para candidatura a cargos políticos 
definem idade mínima, além de outros quesitos) e também na imprensa (prova-
velmente não só no corpus aqui analisado). Com base em alguns indícios, temos 
que a referência cronológica é um elemento significativo nos discursos dos jornais 
trazidos para análise. No trecho de um romance de folhetim, O pai e o filho, publi-
cado em 1850 no jornal Lucubrações juvenis, dois jovens tomam uma embarcação 
a remo na Baía de Guanabara. Quem conduz essa embarcação é um “velho de 40 
anos”, cujas faces “enrugadas de sol denotavam uma antiga beleza” (Lucubrações 
Juvenis, n. 3, 30 mar. 1850, p. 3-4). Assim como nessa descrição, as qualidades 
físicas sugerem as características esperadas para o jovem, o que está ausente em 
Inocêncio, de 18 anos que, “a não ser um ligeiro buço que principiava a apparecer, 
poderia ser tomado por uma dama disfarçada de cavalheiro” (Lucubrações Juvenis, 
n. 1, 16 mar. 1850, p. 2-4).

As denominações jovem e juventude também aparecem como autodenomina-
ção nos jornais: “nós, obscuros estudantes de preparatorios... queremos mostrar ao 
Brasil que nós, si bem que jovens, não somos indifferentes ao progresso intellectual 
do Imperio de Santa Cruz” (Murmurios Juvenis, n. 1, 1859, p. 1-2, grifo nosso).

A juventude com o caráter de devir aparece na epígrafe do jornal A mocidade, 
em 1862: “A mocidade é a esperança da Pátria”, atribuída a Machado d’Assis, ele 
próprio percorrendo a etapa final da idade juvenil, aos 23 anos.

Esse caráter de transitoriedade, de incompletude e de imaturidade intelec-
tual marca o discurso sobre os jovens e dos próprios jovens, visto que tanto o im-
presso em que o trecho acima foi veiculado, Murmúrios juvenis, quanto o Periódico 
da Juventude, cuja citação consta a seguir, afirmam-se como órgãos produzidos por 
jovens; diga-se de passagem, jovens estudantes secundaristas. No prospecto do pri-
meiro número, de 1861, afirma-se:

DESDE já prevenimos aos nossos leitores, que os nossos trabalhos se-
rão rudes, humildes e destituidos desses estylos pomposos, só proprios 
de intelligencias superiores; por isso que sendo não somente as nossas 
intelligencias acanhadíssimas, mas ainda dispondo de limitadíssimos re-
cursos, não poderemos, ainda que com bastante pezar nosso, apresentar 
desses trabalhos altamente ilustrados. Porem os desejos que nutrimos em 
consagrar algumas horas, que podemos dispor longe de nossas ocupações 
diárias, no estudo das Lettras, foi o único motivo que nos induzio a reu-
nirmos e publicarmos os nossos trabalhos. 
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Será este – o jornal – filho da juventude e só para a juventude; porque 
na nossa humilde opinião entendemos que se deve ter toda a solicitude 
na educação da mocidade; porque é na mocidade que se preparão os Ci-
dadãos; emfim é nessa plêiade brilhante, que na manhã da vida, se deve 
dar todos os dados precisos, para que, ao depois, tenhamos entes uteis á 
sociedade (Periódico da Juventude, n. 1, 15 maio 1861, p. 1).

Mesmo se considerarmos o aspecto retórico da escrita, a autodepreciação 
como estratégia para se inserir no meio jornalístico, os trechos acima permitem 
dizer da construção de representações sobre os jovens e também pelos próprios jo-
vens sobre si, de um lugar à margem na sociedade, cuja participação efetiva requer 
a passagem para a vida adulta. Conforme Levi e Schmitt (1996), trata-se de uma 
“condição provisória” (p. 09). Esse “não lugar” e instabilidade do status do jovem é 
por vezes associado a turbulências, como em uma matéria em que se discute sobre 
o suicídio, referindo-se a “jovens de imaginação ardente” (Lucubrações Juvenis, n. 
2, 23 mar. 1850, p. 2-4). De acordo com Pastoureau (1996) e Schindler (1996), as 
imagens dos jovens como ruidosos, perigosos e transgressores são recorrentes nos 
discursos da época moderna.

LEITURAS: O REPERTÓRIO DOS JOVENS

Os jornais voltados para os jovens possuíam as marcas dos demais impres-
sos de seu gênero, entre eles, ser constituído por textos extraídos de livros. Entre os 
livros é marcante a presença de romances, publicados aos poucos a cada número e 
nem sempre ao pé da página, como se originaram os romances de folhetim, mas ocu-
pando as primeiras páginas, sendo muitas vezes a principal “matéria” desses jornais. 

Os romances, no século XIX, logo quando de seu surgimento, eram conside-
rados pelos “homens cultos”, como literatura menor. De leitura fácil, e geralmente 
agradável, atraía o gosto popular (CANDIDO, 1981). O gênero, que se fez presente 
por meio de traduções estrangeiras e, posteriormente, por obras de escritores nacio-
nais, foi largamente difundido e conquistando leitores e leitoras em solo brasileiro. 

A grande presença de romances nas páginas dos jornais pode ser entendi-
da como estratégia editorial para tentar assegurar longevidade, já que a publicação 
parcelada de uma história poderia garantir a fidelidade do leitor. De todo modo, a 
escolha por romances de sucesso internacional e obras de grande circulação no ex-
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terior e no Brasil indicam os hábitos de leitura que, se já não eram existentes, foram 
sendo constituídos, inclusive por meio dos periódicos. Não são poucos os jornais que 
publicavam simultaneamente mais de um romance.

Um exemplo de romance voltado tanto para crianças menores quanto para 
jovens é O Novo Robinson (1799), de Joachim Heinrich Campe (1746-1818), publi-
cado em O Recopilador, ou livraria dos meninos: Jornal moral, instructivo e miscel-
lanico (Bahia, 1837 a 1838). Campe foi editor, tradutor, linguista, pedagogo e autor 
de outras obras voltadas para a educação. O livro, que foi traduzido para muitos 
idiomas e teve ampla circulação, é uma adaptação da obra Robinson Crusoé, de Da-
niel Defoe (1660-1731), publicada originalmente em 1719 no Reino Unido. Cam-
pe reconstrói o cenário de naufrágio e aprendizagens do protagonista (também 
Robinson), de um modo acessível para jovens leitores, transformando a narrativa 
ao formato de diálogos e introduzindo informações relacionadas a: agricultura, 
pesca, caça, alvenaria, tecelagem, atividade de ferreiro, ciências, Geographia, Nau-
tica, Historia Natural. Enfim, transforma a obra para fins educativos, voltada para 
crianças e jovens.

Outro conjunto de obras são os romances e contos de escritores brasileiros 
(escritores comuns) e, quando são anônimos, sugerem a autoria brasileira, visto que 
são ambientados no cenário local. Entre alguns exemplos, estão:

•	 A desobediência (1850);
•	 Adelaide ou a flor dos pensamentos de uma jovem (1853);
•	 Consequências da volubilidade (1861);
•	 Memórias de uma costureira (1861);
•	 Raphael (1861);
•	 Flor sem perfume (1862);
•	 Romance – Os efeitos da paixão (1881).
Devido ao curto período de existência da maioria desses periódicos (ou a não 

conservação de todos os números impressos), não foi possível acompanhar a nar-
rativa de boa parte desses romances e contos. Entretanto, a leitura de um capítulo 
já possibilita identificar a temática e o gênero. Entre os temas, predomina o amor 
romântico e o amor não correspondido, proibido, ou o desfecho trágico. Conforme 
característica do romantismo, a paixão é imediata, fulminante e recíproca, e quase 
sempre impossível: ou a separação dos amantes é inevitável, ou o mancebo seduz a 
moça e a abandona em seguida. Nos casos de amor não correspondido, geralmente o 
jovem idolatra uma moça e exalta suas qualidades físicas e virtudes.
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A descrição da beleza feminina também tem seu lugar de destaque, junta-
mente com as qualidades morais: virgindade, resguardo, pureza. Segue trecho do 
romance Margarida ou a vítima do amor, escrito por T. G. Junior, em 1853. A histó-
ria ambienta-se em Botafogo. Após a descrição detalhada da paisagem, das cores, o 
narrador diz:

Quem estivesse durante essa tarde neste sitio veria quasi no fim da praia 
uma donzella, bella como Venus, que recostada ao tronco de uma das 
mais copadas arvores de um bosque junto á praia, debulhava-se em o 
pranto mavioso da saudade: seus compridos e negros cabellos cahião em 
desordem sobre seus hombros; seus grandes olhos pardos delacerados 
pelo pranto não deixavão de exprimir ternura e amor: sua tez morena fi-
cava divinamente com o vestido, que ella trajava, que era tão alvo como 
o lirio: d’uma das suas delicadas mãos-zinhas pendia uma carta humida 
pelo pranto (A Folha Juvenil, 1853, p. 02).

O primeiro capítulo encerra-se logo em seguida, sem maiores esclarecimen-
tos acerca do pranto ou da carta, mas, a considerar o título, facilmente se deduz se 
tratar de alguma questão amorosa. A identificação dos romances de folhetim como 
leitura largamente oferecida à população jovem é insuficiente para dizer das leituras 
realizadas ou das apropriações resultantes dessas leituras. No entanto, algumas con-
siderações merecem ser feitas: como compreender que uma literatura considerada 
“menor” fosse tão difundida entre os jovens, rapazes e moças, quiçá entre adultos 
e até mesmo entre a população “culta”, habituada a leituras “eruditas”? Seria esse 
gênero predominante no repertório de leituras dos jovens?

Os romances de folhetim possuíam narrativas de desenvolvimento rápido, 
muitos adotavam o formato de diálogos, como é o caso de O Novo Robinson. Esses 
elementos, que constituem a “materialidade” do texto, possibilitam dizer que são 
textos de fácil acesso e entendimento, não exigindo do leitor ou leitora uma “enci-
clopédia sofisticada” (JINZENJI, 2011). Desse modo, podemos afirmar que, mesmo 
sendo vistos como uma literatura menor, pela facilidade e, portanto, fácil acesso, 
os romances eram considerados como agentes de formação moral, principalmente 
às jovens. Além do puro entretenimento, o amor idealizado, não consumado e os 
casamentos atravessados por interesses de terceiros sinalizavam os valores em tran-
sição, os valores hegemônicos e, portanto, os comportamentos esperados e aqueles 
temidos, que mereciam alerta.
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AS PRáTICAS DE ESCRITA DOS JOVENS

Os jornais possibilitam analisar ao menos três práticas de escrita dos jovens: a 
correspondência, os versos de amor e a própria escrita jornalística. 

A correspondência aparece indiretamente nas cenas dos contos e romances, 
indicando ser uma importante forma de comunicação entre os amantes, mas ao 
mesmo tempo veículo de notícias tristes e trágicas, como anteriormente menciona-
do: “d’uma das suas delicadas mãos-zinhas pendia uma carta humida pelo pranto.” 

A importância da troca epistolar na comunicação não representa novidade, 
mas merece destaque o lugar central ocupado pela correspondência nessas relações, 
a representação das habilidades de escrita e de leitura de ambas as partes, que exclui 
uma grande parcela da população. Novamente, está-se referindo a uma certa juven-
tude, cujas características não são generalizáveis.

Não raro, nos romances aparece a seguinte cena: um mancebo apaixonado, 
melancólico e introspectivo, “compondo versos de amor” (Lucubrações Juvenis, 
1850, p. 2-4). Compor versos de amor parece ter sido importante no repertório dos 
jovens, visto a quantidade de versos e poesias que elogiam a beleza da mulher amada, 
o amor não correspondido, como o que segue: 

MOTE
Que será melhor no mundo Morrer ou deixar de amar?
Responda o sabio profundo
Com sua instrucção subida
Nos transportes desta vida
Q’será melhor no mundo.
Neste cazo me confundo
E começo a cogitar,
Quem há que possa explicar
Este ponto indefinivel,
Qual dos dois he mais temivel
Morrer ou deixar de amar?

A escrita jornalística, por fim, pode ser analisada como uma prática e uso da escri-
ta para fins diversos: exposição de ideias, projeção social, doutrinação e convencimento. 
Para aqueles jornais dos quais dispomos do prospecto, geralmente escrito no primeiro 
número, encontramos quase que invariavelmente o discurso marcado por uma suposta 
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humildade e reconhecimento das limitações, comparando-se aos redatores já maduros e 
experientes. Tal recurso discursivo, como dito anteriormente, parece ser um meio para 
conquistar espaço no já preexistente “imenso edifício” das publicações periódicas do qual 
se almeja fazer parte. Segue trecho do prospecto de A Mocidade, de Diamantina-MG:

Eis a rasão de ser do jornalzinho que hoje se apresenta á benevolência do 
público.
Vimo conduzir uma pedrinha também para engastar no imenso edifício.
Que ella não seja uma perola preciosa, – que importa?
O nosso óbolo é muito santo, é um óbolo sagrado: É o esforço d’essa gran-
diosa aspiração, que se chama – o futuro.
E nem se nos pergunte quem somos, d´onde viemos. Dil-o o nosso titulo
 Somos a mocidade
Somos aquelle pequeno punhado de débeis criaturas que se misturavam 
com os pescadores da Palestina para banhar as fontes alegres e inocentes 
no sorrido divino do Christo
Somos o coração da humanidade
O coração... isto é: onde se vibram retumbantes, ardentes e enérgicas, as 
notas harmoniosas do concerto secular.
O que queremos? Acompanhar o século... (A Mocidade, n. 1, 1877, p. 1)

Colocando-se analogamente a “débeis criaturas”, o trecho deixa entrever, 
também, a noção de devir (aspiramos o futuro), de transitoriedade do próprio per-
tencimento geracional e a intensidade do desejo de fazer parte das transformações 
sociais, com notas “retumbantes”, “ardentes” e “enérgicas”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O jornal, como instância educativa, comporta vários sentidos: como veículo 
de representações, difunde ideias, valores, comportamentos. Trata-se de um agente 
que contribui para a formação, em múltiplas dimensões, de leitores e ouvintes. Ao 
fazer circular romances, contos e outros textos, contribui para difundir uma gama de 
escritos, ampliando o repertório de leitura dos jovens. Ao ser tomado como espaço 
para a escrita dos jovens, proporciona o deslocamento desse sujeito, antes receptor, 
agora autor. Tais propriedades fazem do jornal uma fonte de inúmeras possibilida-
des para a pesquisa histórica e para o campo da História da Educação.
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OS ESTUDOS JURÍDICOS DA FACULDADE DE 
DIREITO DE SÃO PAULO NO ORDENAMENTO 
POLÍTICO DO SÉCULO XIX

Gustavo dos Santos
Ilka Miglio de Mesquita

INTRODUÇÃO

Na sessão da Assembleia Constituinte, de 19 de agosto de 1823, foi aprovado 
o seguinte Projeto de Lei, que se lê:

PROJETO DE LEI
A Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Brasil decreta:
1º Haverão duas universidades, uma na cidade de São Paulo e outra na de 
Olinda; nas quais se ensinarão todas as Ciências e Belas Letras.
2º Estatutos próprios regularão o numero e ordenados dos professores, a 
ordem e arranjamentos dos estudos.
3º Em tempos competentes se designarão os fundos precisos a ambos os 
estabelecimentos.
4º Entretanto haverá deste já um curso jurídico na cidade de São Paulo 
para qual o governo convocará mestres idôneos, os quais se governarão 
provisoriamente pelos estatutos da universidade de Coimbra, com aque-
las alterações e mudanças que eles em mesa presidida pelo Vice-Reitor, 
julgarem adequadas ás circunstancia e luzes do século.
5º S. M o Imperador escolherá dentre os mestres um para servir interina-
mente de Vice-Reitor. 
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Paço da Assembleia, 19 de agosto de 1823. – Martim Francisco Ribeiro 
d’Andrada. – Antonio Rodrigues Velloso d’Oliveira. – Belchior Pinheiro 
d’Oliveira. – Antonio Gonçalves Gomide. – Manuel Jacintho Nogueira da 
Gama (BRASIL, 1977, p. 11-12).

Desde a Assembleia Constituinte de 1823, convocada logo após a proclama-
ção da Independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, desejava-se criar uma 
universidade para a Nação recém-emancipada. Porém, o que se teve foi a criação de 
dois cursos jurídicos, em 1827, nas cidades referendadas no Projeto de Lei para se-
rem sedes das universidades: São Paulo e Olinda. Esses cursos pretendiam “superar 
o passado imediatamente colonial, formando, através do ensino jurídico, uma eli-
te intelectual aberta à modernidade” (ADORNO, 1988, p. 95). Assim, interessa-nos 
analisar a constituição da cultura jurídica no ordenamento político do século XIX 
pela formação dos bacharéis da Faculdade de Direito de São Paulo. Cientes de que 
essas faculdades tinham a função de formar juristas para atuarem na advocacia, na 
magistratura e para a vida política, vêm-nos à tona algumas indagações: Como era a 
vida acadêmica desses estudantes? Como era a formação jurídica oferecida por esse 
curso? Que cultura jurídica foi construída?

Para responder às questões levantadas, fomos às memórias publicadas por 
Vampré (1977) e Nogueira (1977), nos Estatutos de Couto Ferraz (1854) e de Leôn-
cio de Carvalho (1879), bem como nas teses e dissertações produzidas pelos estudan-
tes de Direito da Faculdade de São Paulo. Essas fontes de pesquisa foram localizadas 
na Biblioteca da Faculdade de Direito de São Paulo, no Largo do São Francisco, nº 95, 
centro, 2º andar. Como procedimento metodológico de pesquisa, trabalhamos com a 
operação histórica de análise de fontes escritas, fundamentadas nas formulações de 
Thompson (1981), segundo o qual:

Os modos de escrever a história são tão diversos, as técnicas empregadas 
pelos historiadores são variadas, os temas da investigação são tão díspares 
e, acima de tudo, as conclusões são tão controversas e tão veementemente 
contestadas dentro da profissão, que é difícil apresentar qualquer coerên-
cia disciplinar (THOMPSON, 1981, p. 48).

Assim, para esse autor, a teoria não é um sistema fechado. A teoria deve, por 
meio dos procedimentos metodológicos adequados, estar em permanente diálogo 
com o real. O historiador Thompson (1981) lembra que o real chega até nós a partir 
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das evidências, ou seja, no momento de diálogo com o objeto em questão e entre evi-
dências e teorias, mutuamente determinantes para o conhecimento histórico. Este 
pressuposto, no que se refere à lógica histórica, auxilia-nos a questionar e desconfiar 
do processo de constituição da cultura jurídica brasileira no século XIX, mais espe-
cificadamente da Faculdade de Direito de São Paulo. Nesse sentido, acreditamos que 
a análise dos documentos torna-se tarefa fundamental no processo de escrita histó-
rica, a qual nos propomos realizar. Vale ressaltar que este estudo tem envolvimento 
com o Programa de Estímulo à Mobilidade e ao Aumento da Cooperação Acadêmica 
da Pós-Graduação em Sergipe, intitulado: “Moderno, Modernidade, Modernização: 
a educação nos projetos de Brasis – séculos XIX e XX”, coordenado pela Profa. Dra. 
Raylane Andreza Dias Navarro Barreto, que tem colaborado nas reflexões sobre tal 
temática.

OS ESTUDOS DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO PAULO E A 
CONFIGURAÇÃO DA CULTURA JURÍDICA BRASILEIRA

De acordo com a Lei de 11 de agosto de 1827, o curso teria a duração de cinco 
anos, com duas cadeiras para cada ano. Assim, o curso de Direito abrangeu diversas 
cadeiras que, ao longo das reformas na estrutura curricular, foram se transformando 
e justapondo de acordo com as necessidades específicas de cada época. Porém, sem-
pre com o objetivo de formar “homens hábeis para serem um dia sábios Magistra-
dos, e peritos Advogados” (VAMPRÉ, 1977, p. 587) ou mesmo formar “outros que 
possam vir a ser dignos Deputados, e Senadores e aptos para ocuparem os lugares 
diplomáticos, e mais empregos do Estado” (ibidem, p. 587). Neste caso, uma dúbia 
formação: política e jurídica.

Entre as cadeiras, podemos apresentar algumas que compunham a estrutura 
inicial do curso e permaneceram ao longo das reformas sofridas na estrutura curri-
cular (Reforma de 1854 e Reforma de 1879). As cadeiras destacadas são: no primeiro 
ano, Direito Natural e Direito Público, Análise da Constituição do Império, Direito 
das Gentes e Diplomacia; no segundo, a continuação das cadeiras do ano anterior, 
acrescentadas do Direito Público Eclesiástico; no terceiro ano, na primeira cadeira, o 
Direito Pátrio Civil e, na segunda, o Direito Pátrio Criminal, com teoria do Processo 
Criminal; no quarto ano, na primeira cadeira, a continuação do Direito Pátrio Civil 
e a segunda com Direito Mercantil e Marítimo; no quinto e último ano, a primeira 
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cadeira contou com os estudos de Economia Política e a segunda, com a Teoria e 
Prática do Processo adotado pelo Império.

A escolha das nove cadeiras que compuseram os cursos foi resultado de dis-
cussões na Assembleia Constituinte de 1823, que buscava, entre outras coisas, o ideal 
de modernidade para a nação. Esse ideal perpassava pelo distanciamento ou aproxi-
mação com Portugal. Alguns parlamentares defendiam que os cursos jurídicos deve-
riam ter modelo semelhante ao de Coimbra. E, para outros, o contrário. O deputado 
Bernardo Pereira de Vasconcelos1 (1795 – 1850) fizera duras críticas ao modelo de 
ensino da Universidade de Coimbra, chegando a afirmar: “Estudei Direito Público 
naquela Universidade e por fim saí um bárbaro. Foi-me preciso até desaprender” 
(BRASIL, 1977, p. 306). Comungando do posicionamento de Vasconcelos, o Deputa-
do José Clemente Pereira2 (1787-1854) disse que os de Coimbra “sempre são estran-
geiros” (BRASIL, 1977, p. 306).

O deputado Holanda Cavalcanti3 (1797-1863), por sua vez, afirmou: “Eu en-
tendo que devem os estatutos ser organizados pelos lentes do curso, mas, entretanto 
proponho que se adotem os da Universidade de Coimbra, porque os do Visconde de 
Cachoeira são tirados dos da mesma universidade” (VAMPRÉ, 1977, p. 306). Muitos 
foram os debates constituídos. O resultado de tais discussões foi a escolha das ca-
deiras similares aos estatutos da Universidade de Coimbra, ou seja, a aproximação 
com Portugal e não com os que propuseram o distanciamento da antiga metrópole 
lusitana.

Por essas cadeiras e pelos ideais das discussões parlamentares, acreditava-se 
formar o jurista aberto à modernidade. Tudo o que era ensinado nos cursos jurídicos 
tinha objetivo específico na formação desses bacharéis “modernos” e, consequen-
temente, na configuração da cultura jurídica brasileira. A formação jurídica desses 

1 Estudou Direito na Universidade de Coimbra. Foi um político, jornalista, juiz e jurista brasileiro da época 
do Império. É considerado uma das personalidades políticas mais importantes do período imperial.
2 Estudou Direito na Universidade de Coimbra. Liderou as manifestações populares do Dia do Fico. Foi 
deputado geral, ministro dos Estrangeiros, ministro da Justiça, ministro da Guerra, Conselheiro de Estado, 
ministro da Fazenda e senador do Império do Brasil de 1842 a 1854. Foi provedor da Santa Casa de 
Misericórdia e sua viúva foi agraciada com o título de condessa da Piedade.
3 Foi eleito Deputado por sua província na 1ª legislatura de 1826 a 1829, na 2ª e 3ª de 1830 a 1837. Foi 
Senador em 1838. Em 1829 foi Ministro da Fazenda e em 1840 exerceu o cargo de Ministro da Marinha. Foi 
deputado geral, ministro da Fazenda, ministro da Marinha, conselheiro de Estado e senador do Império do 
Brasil de 1838 a 1863.
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estudantes acontecia no lócus da Faculdade de Direito, por meio dos estudos da le-
gislação, sabatinas, arguição, teses e dissertações, ou seja, mediante todo o ritual 
acadêmico que constituía o curso. Essas práticas para os estudantes, se não para a 
generalidade deles, consistiam em “uma mera formalidade” (ibidem, p. 257). Por tal 
excerto, podemos evidenciar que os estudantes de Direito criticavam tais práticas 
acadêmicas.

Assim, as aulas do curso jurídico consistiam em arguições e repetições de 
jurisconsultos tradicionais do conteúdo estudado. Estão nos documentos: “Na aca-
demia, escolhia sempre para arguentes os mais diferentes tipos” (ibidem, p. 77), e 
ainda, “feliz na sabatina é só o lente, que preside à maldita caçoada; infeliz de nós! A 
rapaziada” (ibidem, p. 86). Era habitual entregar apostilas com textos distintos aos 
acadêmicos para que estudassem as doutrinas jurídicas. Nogueira (1977), em suas 
memórias, chama-nos a atenção para um episódio em que os alunos, descontentes 
com a forma como se dava o ensino do lente de Direito Comercial, Antonio Carlos 
Ribeiro de Andrade Machado, deixaram um bilhete com o seguinte recado: “Quere-
mos aprender Direito e nada de bagaceiras. V. Excia. estude, para nos ensinar, e não 
venha aqui encher lingüiça” (NOGUEIRA, 1977, p. 179). Este desagrado pode ser 
interpretado de duas formas: o descontentamento com todo o estudo do curso ou 
com o lente específico?

É comum encontrar, nas memórias, desagrado dos estudantes com a meto-
dologia utilizada pelos lentes. Notamos que as lições eram feitas por meio de me-
morização e, também, da oralidade. Nesse sentido, essas práticas arguentes eram 
constantes nas aulas, pois se entendia que auxiliavam no processo de ensino e apren-
dizagem desses estudantes de direito. As sabatinas eram feitas de diversas formas: 
entre alunos ou do lente para o aluno. Elas tinham dias marcados, porém, por vezes, 
o lente não fazia no dia esperado pelo estudante, como podemos ler nas memórias 
de Nogueira (1977):

Posteriormente, ele não chamou a lição no segundo, no terceiro dia nem nos 
subseqüentes, até que sobreveio o sábado. Nesse dia, fez sabatina, não de 
arguentes e defendentes, mas dando a palavra sucessivamente aos primei-
ros estudantes do ano e argumentando com eles (NOGUEIRA, 1977, p. 04).

Entretanto, nem sempre os estudantes ficavam aquém nestes exercícios. Eles 
discutiam os temas, mostrando que eram entendedores do assunto arguido. Durante 
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uma das sabatinas, um aluno apresentou-se e objetou a doutrina de que todos os 
direitos derivavam do direito divino:

Meu colega! A cadeira (assim se designava o professor) nos disse, em uma 
de suas últimas preleções, que a origem primária dos direitos é Deus; tan-
to vale dizer que foi Deus quem deu os direitos ao homem; mas, ante-
riormente, já nos ensinara que Deus, como ente perfeito, a quem nada 
mais resta conseguir, não tem direitos, que só se justificam pela natureza 
contingente do homem.
Logo, Deus deu o que não tem, o que não lhe pertence; logo. Deus está 
incurso no Art. 257 do Código Criminal!
Foi uma explosão de hilaridade, em toda a sala, dos últimos bancos até 
a cátedra, sobre a qual João Teodoro estourava de rir. Afinal, depois de 
alguns minutos, com um gesto, conseguiu João Teodoro impor silêncio:
Responda! Responda! A objeção é de toda a procedência.
Não posso responder a esta objeção, meu caro colega, por que estou sendo 
argüido em Direito Natural, e esta objeção só cabe em Direito Criminal, 
senão em Direito Eclesiástico (VAMPRÉ, 1977, p. 77).

Nesse sentido, mesmo com os exercícios de repetições da legislação brasileira, 
comumente aplicados no curso, as aulas dos cursos jurídicos levavam os estudan-
tes a adquirirem conhecimentos de filosofia e retórica. Além disso, essas atividades, 
entre estudantes, simulavam as práticas forenses, enfim, o trabalho de um jurista: 
retórica e argumento. Vale ressaltar a reforma de Leôncio de Carvalho, de 1879, que, 
ao dividir os cursos jurídicos em duas seções, Ciências Sociais e Ciências Jurídicas, 
evidencia o duplo objetivo formador dessa faculdade. A seção de Ciências Sociais ti-
nha suas cadeiras ligadas à administração pública e à política, bem como habilitava, 
independentemente de exame, para “os lugares de adido de legação, de praticante, e 
amanuense, das secretarias de Estado, e mais repartições públicas” (VAMPRÉ, 1977, 
p. 258). Já na seção de Ciências Jurídicas, todas as matérias estavam ligadas à legisla-
ção, e esta habilitava “para a advocacia e a magistratura” (ibidem, p. 258).

As sessões de defesa de teses constituíam-se também como exercício de re-
tórica e de construção do conhecimento jurídico, pois o bacharel deveria defender 
seu posicionamento acerca do tema escolhido previamente pela congregação. Vale 
ressaltar que esse tema era sempre de ordem jurídica. Podemos evidenciar, pelo De-
creto nº 1.386, de 28 de abril de 1854 (Estatutos Couto Ferraz), detalhes da forma 
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como a defesa de teses acontecia. Assim, encontramos na versão oficial dos Estatutos 
de 1854, “Capítulo VI, Da defesa de theses”:

Art. 81. As theses cuja defesa he necessária para que o estudante possa 
obter o gráo de Doutor consistirão em proposições sobre todas as matérias 
do Curso, tocando pelo menos três a cada huma delas.
Art. 82. No princípio do anno lectivo os Lentes em exercício enviarão ao 
Director dez questões sobre as materias de suas cadeiras.
Estas questões, depois de approvadas pela Congregação e lançadas na Acta 
da Sessão em que forem adoptadas, serão pelo Secretário numeradas e 
escriptas em livro proprio para esse fim.
D’entre as ditas questões escolherá o Doutorando aquellas sobre que pre-
tenda escrever as suas proposições.
Art. 83. Além das theses, o Doutorando apresentará huma dissertação so-
bre ponto tirado com antecedencia de três dias perante a Congregação, 
que organisará também annualmente huma serie regular de pontos para 
esse fim.
Art. 84. As theses serão formuladas pelo Doutorando no prazo que for 
marcado pela Congregação, de sorte que possão ser opportunamente 
approvadas por huma Commissão de Lentes por ella nomeada.
Depois dessa approvação, serão impressas á custa do mesmo Doutorando 
e distribuídas por todos os Lentes.
Art. 85. Cada Doutorando será arguido e julgado por 7 Lentes, tirados á sor-
te oito dias antes da defesa das theses, sendo 4 Cathedraticos e 3 Substitutos.
Art. 86. O Presidente do acto será o Lente Cathedratico mais antigo d’en-
tre os sorteados.
Art. 87. Cada examinador arguirá por meia hora, começando pelos mais 
modernos, sendo o Presidente do acto o ultimo a arguir sobre a dissertação.
Art. 88. Terminado o acto, os examinadores votarão em escrutinio secre-
to, estando presente o Secretario para lavrar o termo.
Art. 89. O Bacharel que no acto do 5º. anno tiver obtido a nota de simplici-
ter não póde inscrever-se para defender theses.
Art. 90. A approvação simples não impedirá a collação do gráo.
Fica todavia neste caso salva ao Doutorando a faculdade de apresentar 
novas theses, ácerca das quaes se observarão as formalidades prescriptas 
nestes Estatutos.
Art. 91. O que for reprovado, somente poderá ser admittido a novo acto 
hum anno depois (BRASIL, 1854, p. 182-183).
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As arguições apresentadas no artigo 85, a exigência das boas notas para poder 
candidatar-se à obtenção do grau de doutor, artigo 88, o caso da reprovação, exposto 
no artigo 91, entre outros, constituíam o modelo de formação jurídica formal ofer-
tado pelas faculdades de direito no Império. A apresentação de proposições de todas 
as cadeiras do curso, organizadas previamente pelos lentes, também constituiu-se 
estudo jurídico, ou seja, evidencia formação jurídica. Em contrapartida, percebemos 
haver condução e não orientação acerca do que o doutorando iria escrever em suas 
proposições, o que pode evidenciar controle do que seria avaliado, tendo em vista o 
que foi ensinado.

Entretanto, é sabido, por nós, que a academia formal envolvia uma série de 
rituais e burocracia, como já foi dito. Entre os rituais, estava o julgamento das habi-
lidades dos estudantes. Esse julgamento ocorria, geralmente, no mês de outubro, em 
que os professores se reuniam para avaliar as habilidades dos estudantes que iriam 
ser admitidos para os exames. Destacamos da turma de 1879:

Os 385 alunos, matriculados em todos os anos acadêmicos, foram assim 
jugados: – no primeiro ano: – aprovados plenamente 65, simplesmen-
te 48, e reprovados 12; – no segundo ano, aprovado com distinção 4, 
plenamente 40, e simplesmente 43; – no terceiro ano, plenamente 39, 
simplesmente 24, e reprovados 8; no quarto, plenamente 10, simples-
mente 13, e reprovados 6; – no quinto, plenamente 34, simplesmente 
12, e reprovados 1.
Outros fugiram, ou não se apresentaram (VAMPRÉ, 1977, p. 25).

Os lentes designados para examiná-los julgavam habilitado o estudante que 
não tivesse perdido o ano por excesso de faltas e que houvesse quitado a taxa da 
segunda matrícula. Sempre que um estudante deixasse de realizar as atividades pro-
postas, o diretor deveria comunicar à Congregação, na primeira sessão. Os estudan-
tes matriculados em uma faculdade não poderiam fazer em outra os exames das 
matérias que aprenderam durante o ano.

Os aprovados plenamente eram os exitosos nos exames. Os aprovados sim-
plesmente eram alunos com alguma restrição. A esses, era permitido “matricular-se 
de novo no mesmo ano” (BRASIL, 1854, p. 182). Neste caso, nos exames finais, pre-
valeciam as notas do segundo exame, fosse o aluno aprovado ou reprovado. Porém, 
os estudantes que obtivessem aprovação simplesmente no quinto ano não poderiam 
“inscrever-se para defender these” (VAMPRÉ, 1977, p. 25). Isso não implicava sua 
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na colação de grau, ou seja, o aluno recebia o grau de bacharel, e não o de doutor em 
Direito. O estudante reprovado duas vezes no mesmo exame não poderia ser mais 
matriculado na Faculdade de Direito.

A defesa de teses era um ato necessário para quem queria adquirir o grau de 
doutor. Essas teses eram trabalhos acadêmicos que contemplavam todas as disci-
plinas do curso, exigidos aos estudantes do quinto ano que após receber o grau de 
bacharel pretendiam obter o grau de doutor em Direito. Para cada disciplina, o dou-
torando deveria organizar três proposições de teses que eram defendidas pelos estu-
dantes. As teses eram acompanhadas de dissertações, que consistiam no momento 
de sistematização do conhecimento de determinada temática.

A dissertação seria defendida, pelo estudante, a partir de questões que eram 
indicadas e direcionadas pelos lentes e respondidas pelos bacharéis. Essas questões 
eram todas acerca da legislação imperial e sobre os conteúdos jurídicos estudados 
nas diversas cadeiras do curso. O doutorando escrevia sobre o ponto escolhido com 
antecedência de três dias, perante a Congregação. Depois de apresentadas e apro-
vadas, eram impressas e distribuídas a todos os lentes, sendo quatro catedráticos 
e três substitutos (VAMPRÉ, 1977, p. 25). O presidente do ato de defesa era o lente 
catedrático mais antigo entre os sorteados. Cada examinador arguiria por meia hora. 
Terminado o ato, os examinadores reuniam-se secretamente para que fosse lavrado 
o termo de aprovado ou reprovado. O estudante que fosse reprovado só poderia ser 
admitido a um novo ato um ano depois daquele em que ele reprovou (ibidem, p. 25).

Nesse sentido, nas defesas de teses também podemos evidenciar a configura-
ção de uma cultura jurídica ao tempo que percebemos como se constituía o ensino 
da Faculdade de Direito.4 Poucos defenderam teses por conta da rigidez dos exames, 
ou mesmo por não adquirir qualidades necessárias para fazê-lo. Essa rigidez pode 
ser evidenciada nas memórias de Nogueira (1977), nas quais narra sobre estudan-
tes que eram aprovados com advertência de simpliciter, significando simples e com 
restrição. Lê-se:

José Inácio Silveira da Mota. [...] Defendeu teses no ano seguinte ao da 
formatura, a saber, a 14 de março de 1834, e, apesar de tido e havido por 
inteligentíssimo, foi simplificado. 

4 Ver mais em Mesquita (2015).
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Miguel Arcanjo Ribeiro de Castro Camargo. [...] defendeu teses a 17 de 
março de 1834 e foi aprovado simpliciter.
Joaquim Inácio Ramalho. [...] Logo depois da colação de grau de bacharel, 
inscreveu-se o jovem Ramalho para a defesa de teses, a qual se realizou 
nos dias 27 e 28 de abril de 1835, sendo presidente do ato o dr. Carnei-
ro de Campos, e argüentes, além deste, os drs. Manuel Joaquim, Pires da 
Mota, Anacleto, Silveira da Mota e Ferreira Batista. Faltou, por incômo-
do, o dr. Cabral. Mau augúrio... Parece que na discussão o doutorando se 
perturbou algum tanto, pois não alcançou aprovação plena, como era de 
se esperar dos seus triunfos acadêmicos e da justa nomeada de estudante 
aplicado e talentoso (NOGUEIRA, 1977, p. 206-223-282, grifo nosso).

A defesa de teses não era algo fácil, pois consistia num processo em que havia 
controle tanto na escolha de temas e escrita, quanto nas cerimônias de defesa. A con-
dução das doutrinas jurídicas era controlada pela Congregação, sem que o estudan-
te pudesse extrapolar os limites permitidos no ritual. Encontramos, ainda, nesses 
trabalhos acadêmicos, muitas premissas escritas por esses estudantes, que trazem 
à tona como se configurava sua formação jurídica, bem como sua visão de mundo. 
Assinalamos, nas teses de Direito Natural do estudante Flavio Guedes de Araújo, da 
turma de 1885, que a revelação é meio de conhecimento da lei natural e cujo funda-
mento, como completa, em suas teses, João Antonio de Oliveira Cesar, da turma de 
1886, existe na Razão e Vontade Divina.

A partir dessas premissas, percebe-se uma dimensão da cultura jurídica do 
século XIX. Para os autores das teses anteriormente citadas, a revelação de Deus 
é feita por meio do conhecimento, logo, por meio de uma lei natural. Assim, faz-
nos entender que a cultura jurídica no século XIX é a expressão do pensamento que 
circulava na Faculdade de Direito e que produz efeitos nos comportamentos desses 
estudantes na sociedade, enquanto sujeitos superiores e úteis para o controle social.

Em 1887, Jesuíno Ubaldo Cardoso de Mello5 defendeu teses e dissertação. 
Ele traz evidências, na primeira proposição de suas teses de Direito Natural, de que 
“a escola histórica não fornece o verdadeiro fundamento da philosophia do direito”. 
Aponta ainda que:

5 Vale ressaltar que Mello (1887) formou-se em Recife, e as teorias de Comte e de Spencer só chegaram à 
Academia de São Paulo no final do século XIX.
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A sociologia de Comte e Spencer é um complexo de doutrinas harmôni-
cas, cuja systematisação scientifica, impulsionando a mentalidade huma-
na á uma nova orientação, faz formar do Direito uma concepção exacta, 
forçando-o a entrar em uma phase positiva (MELLO, 1887, p. 11).

Nas teses de Direito Público, esse bacharel defendeu que “a teoria de Comte, 
sobre auctoridade temporal e espiritual, é scientifica, e está de accordo com o pro-
gresso moderno”, ao tempo que nas teses de direito público afirma que “são comple-
xas e harmônicas as funções do Estado que, em synthese, é o supremo regulado da 
vida social” (ibidem, p. 12). Assim, a partir dessas premissas foi possível ver, nesses 
trabalhos acadêmicos, ideias que constituíam a expressão e o resultado do pensa-
mento jurídico desses estudantes para configuração da cultura jurídica do século 
XIX. Era por meio das reflexões teóricas que, por vezes, embasavam-se na raciona-
lidade do direito, negando princípios do direito natural, antigo e medieval, ora nas 
doutrinas da escola do direito e do positivismo-evolucionista, que a cultura jurídica 
era constituída na Faculdade de Direito paulista.

Os estudantes de Direito escreviam sobre temas sociais e jurídicos em forma 
de poemas, romances, artigos e resenhas para jornais, expondo suas ideias acerca da 
situação econômica e política da província e do Império. Essas eram as formas mais 
comuns da divulgação de suas ideias jurídicas e políticas para a sociedade paulistana. 
É por isso também que a literatura, e mais particularmente a poesia, apresentava-se 
como meio de divulgação de seus ideais. “O culto literário representava o cumpri-
mento de um dever profissional que estava arraigado na ‘tradição eloquente’” (FON-
SECA, 2008, p. 280). Sendo assim, registravam suas publicações acadêmicas com 
várias produções, a maior parte poética.

Os estudantes de Direito tinham como cenário de atuação não somente 
a Academia, mas também outros espaços públicos e sociais oferecidos pela ci-
dade de São Paulo (clubes, associações, teatro, confeitarias, entre outros). Essa 
atuação era feita por meio de poemas, artigos e resenhas publicados em jornais 
e folhetins ou, até mesmo, por discussões informais nos passeios a cavalo. A 
finalidade principal dos discursos era a de divulgar as ideias políticas e jurídicas 
para a sociedade paulistana e, consequentemente, formar um grupo pensante. 
Muitas vezes, as ideias acerca da legislação empreendidas pelos estudantes de 
Direito eram restringidas pelo Estado a partir do próprio processo de formação 
jurídica e pautadas em teorias nacionais e estrangeiras. Porém, esses estudantes 
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criaram na academia um ambiente de discussão e construção de uma cultura 
jurídica atrelada à cultura política.

Logo, a estrutura curricular, o cotidiano acadêmico, o controle imperial, a 
atribuição da direção e dos lentes, os concursos para admissão de lentes, tudo isso 
evidencia nuanças das peculiaridades do curso jurídico paulista. Trata-se de reper-
tório jurídico-pedagógico de formação de homens juristas e políticos. Sendo assim, 
tudo que constituía o curso jurídico buscava almejar tal objetivo, desde as cadeiras 
propostas para o curso até o que se aprendia em sala de aula. Indagamos: é possível 
traçar um perfil da cultura jurídica atrelada à cultura política no transcurso do século 
XIX? Como era concebido, por esses bacharéis, o projeto modernizador no Estado 
consolidado?

OS BACHARÉIS DE DIREITO E O PROJETO MODERNIZADOR  
DO ESTADO

Quando estudantes de Direito da Faculdade de São Paulo, os bacharéis co-
nheciam e concebiam o projeto de modernização do Estado em vias de consolidação 
e, posteriormente, no Estado consolidado e conciliado politicamente. Esses futuros 
bacharéis, por sua vez, eram sujeitos que conheciam, interpretavam e professavam 
a ciência do direito por meio da vida associativa e da escrita em jornais acadêmicos. 
Eles “escreviam bastante, ainda que em lugar de diamantes, saiam pedras, tudo é 
escrever” (VAMPRÉ, 1977, p. 65). O jurista é dotado de formação jurídica univer-
sitária e seu desempenho nas instituições jurídicas e políticas foi substancialmente 
necessário para o funcionamento administrativo delas (MOTA; FERREIRA, 2010). 
Encontramos, nas memórias de Vampré (1977), uma crônica de 1860, notas sobre a 
vida associativa da época:

Aposto que o leitor quantas sociedades há? Eu lhe digo: contam-se dez, 
se é que não há erro na conta. Temos o Ensaio Filosófico, O Ateneu pau-
listano, o Culto à Ciencia, o Ipiranga, o Instituto Academico, O Brasíla, 
o Amor à Ciencia, o Clube Científico, o Recreio Instrutivos, e o Guianá! 
(VAMPRÉ, 1977, p. 65)

Essas associações tinham atuação efetiva dos estudantes de Direito e eram 
detentoras de jornais como meio de divulgar suas ideias. Assim, era nessa vida 
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associativa que os estudantes de Direito colocavam seus conhecimentos jurídicos 
em ação e, consequentemente, constituíam-se politicamente. Era um microcosmo 
da vida política imperial. Trazemos à tona o caso do estudante Clementino Fal-
cão de Souza Filho,6 que, ainda quando estudante, “colaborou em vários jornais 
acadêmicos, e depois de formado tem escrito para as folhas da cidade de S. Paulo, 
sobretudo para O Correio Paulistano, folhetins, variedades, artigos humorísticos” 
(VAMPRÉ, 1977, p. 71). Comumente encontramos, nas memórias, os estudantes 
que escreviam em jornais e participavam de associações acadêmicas.

A formação de um corpo jurídico proporcionava ao Estado brasileiro a ma-
nutenção do funcionamento da estrutura administrativa. Assim, a maioria dos 
bacharéis e doutores que passaram pelas Faculdades de Direito de São Paulo, de 
Olinda e, após 1854, de Recife, foram “os principais intelectuais, juristas e políticos 
do Segundo Reinado” (MOTA; FERREIRA, 2010, p. 22). É importante destacar que 
estes homens do direito, enquanto gestores do Império, atuaram na elaboração e 
na reforma de leis, códigos e estatutos, a fim de consolidar o Estado Nacional. O 
ideal era modernizar e conciliar politicamente o Brasil. Por volta de meados do 
século XIX, o Brasil adquirira outra fisionomia, uma vez que era possível notar, 
em seu cotidiano, o contraste entre a escravidão e o peso do mundo exterior que 
emanava dos principais centros capitalistas.

[...] quando as usinas substituíam os velhos engenhos deram novo tom à 
vida. O mundo dos sobrados e das cidades, do vapor, das pontes de aço e 
das ferrovias, dos bacharéis, engenheiros, médicos, escritores e publicistas 
abria outros horizontes mentais. A economia do café decolava e pelos idos 
da década de 1860 representava um total de 43% do valor das exportações 
(ibidem, p. 22, grifo nosso).

É notório, sobretudo, perceber que, durante as décadas de 1850 e 1860, o ideal 
de moderno e de modernidade caracteriza-se nas transformações das sociedades tra-
dicionais em direção ao modelo urbano-industrial. Contudo, as mudanças da época, 
ao tratar da sociedade brasileira, não se reduziam ao desenvolvimento econômico do 

6 Nasceu na cidade de São Paulo, em 18 de outubro de 1832. Formou-se em Direito em 1855 e adquiriu o 
grau de doutor em 25 de novembro de 1857, pela Faculdade de Direito de São Paulo. Faleceu aos 53 anos, 
em 4 de abril de 1887.
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café, da imigração e da industrialização, uma vez que, ao lado deste trinômio, “acres-
cente-se o fator cultura jurídica, pois a maioria dos principais políticos, intelectuais 
e juristas do Segundo Reinado e da Primeira República passaram pela academia de 
Direito” (ibidem, 2010, p. 37). Ao longo do século XIX, um dos objetivos do Esta-
do brasileiro era destituir-se de um legado lusitano nas leis, códigos e estatutos. A 
atuação dos juristas, oriundos da Faculdade de Direito paulista e que tiveram relevo 
político, estava imbuída de tal objetivo.

Assim sendo, tentando acentuar as atuações políticas de juristas que se forma-
ram pela Faculdade de Direito de São Paulo, iniciamos com João Dabney de Avellar 
Brotero, doutor em Direito que seguiu carreira política como deputado suplente na 
legislatura geral e de presidente de província. João Dabney de Avellar Brotero também 
fez parte da comissão de organização do Código da instrução pública da província de 
São Paulo, publicando relatórios datados de 1853 a 1858 (BLAKE, 1895, p. 405).

Destacamos ainda o doutor em Direito Aureliano Candido Tavares Bastos. 
Este sujeito da cultura jurídica no Brasil foi eleito deputado de Alagoas em 1862, 
exerceu o cargo de Secretário de Estado dos negócios da Marinha, também foi Secre-
tário da missão especial do Rio Prata, em 1864, e militou contra a subida do Partido 
Conservador a partir de 1868. Além disso, esse jurista publicou Cartas do solitário, 
em 1862, versando sobre “reforma administrativa”, “ensino religioso”, “africanos 
livres”, “tráfico de escravos”, “liberdade de cabotagem” e “abertura do vale amazo-
nas”. No ano de 1867, Tavares Bastos também escreveu a Memória sobre a imigração 
(BLAKE, 1883, p. 18-19).

Ainda na década de 1860, a atuação de outro jurista proveniente da Facul-
dade de Direito de São Paulo, Agostinho Perdigão Malheiros, merece destaque. Ele 
atuou como representante da província de Minas Gerais na câmara temporária, na 
legislatura de 1869 a 1872. Enquanto parlamentar, mobilizou-se como curador de 
africanos livres e procurador dos feitos da fazenda, proferiu discurso “em sessão no 
instituto dos advogados brasileiros em 07-09-1863, declarando-se abolicionista” e 
publicou A escravidão no Brazil, um ensaio histórico-jurídico-social de 1866 a 1867, 
composto em três volumes, tratando, no primeiro volume, de 1866, sobre o “Direito 
sobre os escravos e libertos”; no segundo, também de 1866, elegeu o título de “Ín-
dios”; o terceiro volume, de 1867, dedicou aos “Africanos” (ibidem, p. 18-19).

O jurista Agostinho Perdigão Malheiros igualmente estende sua atuação política 
até a década de 1870. Esse parlamentar escreveu e publicou, em 1870, um Suplemento 
ao Manual do procurador dos feitos da fazenda nacional. A atuação desse doutor em 
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Direito na vida política do Império destaca-se também com “discurso proferido na ses-
são da câmara temporária de 12-07-1971, sobre a proposta do governo para a reforma 
do estado servil” e, no ano de 1872, com a publicação que tem como título a Sucessão 
dos filhos naturais (BASTOS, 1859, p. 18-19). No entanto, é necessário não esquecer 
que estes repertórios políticos demonstram traços de uma cultura jurídica que contri-
buíram não só com o funcionamento representativo do sistema de gabinetes, mas tam-
bém com discursos parlamentares, elaborações e reformas de leis, códigos e estatutos.

Em 1879, Pinheiro Machado fundava, no Rio Grande do Sul, o Partido Republi-
cano. Já em 1880, Joaquim Nabuco teve um projeto de lei rejeitado, no qual propunha 
o fim da escravidão em dez anos. Naquele mesmo ano, Nabuco criava a Sociedade 
Brasileira contra a Escravidão e a Confederação Abolicionista (MOTA; FERREIRA, 
2010, p. 22), tendo a sede no Rio de Janeiro, mas com ramificações em todo o país. No 
espaço do tempo histórico de 1883 a 1888 no Brasil, a mobilização contra a escravidão 
no país tornou-se intensa tanto com rebeliões e emancipações, quanto com a criação 
de associações e clubes para auxiliar em fugas e libertações. É necessário destacar que 
vários advogados e magistrados apoiaram a causa impetrando habeas corpus para os 
fugitivos. Em 1886, a fundação da Sociedade Promotora da Imigração deu mais um 
impulso nas lutas pela liquidação do regime servil. Por fim, no dia 13 de maio de 1888, 
“foi promulgada a Lei Áurea, abolindo a escravidão no Brasil” (ibidem, p. 30).

Quanto à atuação de políticos, diante do etos público brasileiro durante a dé-
cada de 1880, conferimos que Carlos Leôncio da Silva Carvalho, doutor em Direito 
pela Faculdade de São Paulo, apresenta-nos sua atuação parlamentar. Além de esse 
jurista ocupar a pasta de negócios do Império no gabinete liberal de 1878, também 
foi eleito deputado pela província de São Paulo na legislatura de 1881. Esse parla-
mentar foi iniciador da liberdade do ensino nas faculdades do Império, colocando 
em execução a respectiva reforma de 1879. No ano de 1881, Leôncio de Carvalho 
publicava uma obra sobre a Reforma eleitoral e naturalização dos estrangeiros. Já em 
1883, realizou uma conferência, durante a exposição pedagógica no Rio de Janeiro, 
em torno da “Educação da infância desamparada” (BLAKE, 1893, p. 82-83).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Notamos pelas análises das atas da Assembleia Constituinte que, ao longo das 
sessões parlamentares de implantação dos cursos jurídicos no país, alguns homens 
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do Brasil pós-1822 traziam consigo um senso prático das necessidades nacionais e 
não desconheciam os valores da cultura jurídica. As faculdades de direito do Bra-
sil tiveram uma importância na constituição da cultura jurídica, uma vez que estas 
instituições estavam nos planos parlamentares, não apenas para a formação do Es-
tado-Nação brasileiro, como também para gerar futuros estadistas pelos moldes da 
ciência do direito moderno. Durante o século XIX, é possível perceber algumas mu-
danças na configuração da cultura jurídica brasileira que podem evidenciar noções 
de modernidade.

Ao analisarmos a constituição da cultura jurídica no ordenamento político do 
século XIX, visualizamos que acontecera a partir do processo de formação dos cursos 
jurídicos e do ensino jurídico dos bacharéis na Faculdade de Direito de São Paulo. 
Para nós, foi a partir do ativismo político em jornais e associações acadêmicas, bem 
como por meio dos estudos, sabatinas e trabalhos acadêmicos (teses e dissertações), 
que os estudantes de Direito recebiam dúbia formação: jurídica e política. Nessa di-
reção, mesmo que a formação jurídica na Academia de Direito de São Paulo tivesse 
sido ineficaz, como afirmam alguns autores, foram os egressos desta instituição, do-
tados de saberes jurídicos, que foram recrutados para atuar no Império. Este am-
biente reuniu, em uma mesma instituição, militâncias jurídicas, políticas, jornalísti-
cas e literárias. Isso não significa dizer que uma acontecia em detrimento da outra.

Durante o período entre as décadas de 1850 e 1880, a cultura jurídica bra-
sileira foi sobrepondo-se, justapondo-se, imbricando-se, criando inter-relações e 
interdependências múltiplas com a cultura jurídica portuguesa que a Faculdade de 
Direito de São Paulo vai reelaborando e incorporando. Inicialmente compondo sua 
própria cultura jurídica, como também uma identidade nacional para o Brasil. Os 
estudantes de Direito foram preparados para assumir o funcionamento público do 
Estado brasileiro consolidado e à procura da modernidade. Tudo que era ensinado 
no curso jurídico seguia o ideal de modernidade que norteava os objetivos do pro-
jeto inicial do curso: formar homens públicos dotados de conhecimentos jurídicos e 
práticas políticas elitistas.
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“NO BRASIL NINGUÉM PODE GABAR-SE”:1 O 
PAÍS DE CORES DE BERNARDO GUIMARÃES

Luzinete Rosa dos Santos 
Ilka Miglio de Mesquita

INTRODUÇÃO

Mas por essa desventura
Não chores linda menina;
Nasce pérola da lama,
Nasce estéreo a bonina.
(GUIMARÃES, [s. d.], v. 1, p. 23).

Neste texto, apresentam-se resultados da pesquisa de Mestrado em Educação, 
na qual trabalhamos com questões atreladas ao racismo e ao escravismo. O escrito 
do poeta e romancista Bernardo Guimarães, que conta do nascimento da persona-
gem “Rosaura”, conduz-nos à produção deste texto. Pelo seu tom narrativo, arreba-
ta-nos para uma análise da obra literária Rosaura, a enjeitada, publicada, primeiro 
em folhetim, pela editora Saraiva, sem data indicada nas referências de capa e con-
tracapa. O romancista, ao emoldurar a trama, trouxe suas vivências da Academia de 
Direito de São Paulo, realizando uma descrição da pauliceia oitocentista, antes da 
expansão do café. 

1 Os títulos foram retirados de excertos e subtítulos da obra Rosaura, a enjeitada.
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Assim, nosso objetivo é trazer para dentro do texto os indicativos das 
questões raciais mobilizadas por Bernardo Guimarães no romance Rosaura, a 
enjeitada. A obra aqui é considerada como objeto e fonte, o que permitiu formu-
lar algumas indagações: como se apresentaram as questões raciais no repertório 
mobilizado pelo autor? Neste texto, recorremos à categoria de análise “reper-
tório”, nos termos de Alonso (2002). Tal categoria foi como uma “lupa” para a 
leitura da obra. Nas palavras da autora, o repertório consiste em: “um conjunto 
de esquemas de pensamento, funcionando como uma ‘caixa de ferramentas’. 
Os agentes recolhem seletivamente elementos deste repertório, conforme suas 
necessidades de compreender certas situações e definir estratégias de ação” 
(ALONSO, 2002, p. 18). Ou seja, os repertórios sofrem adaptações de acordo 
com o contexto histórico e como este foi utilizado. É importante perceber como 
o contexto social implicou na produção de Rosaura, a enjeitada, pois entende-
mos que as ações tomadas pelo autor na obra são parte da construção de seu 
repertório. Pensar nessa categoria é fundamental para entendermos as confi-
gurações de ideias e práticas da sociedade da época, especificamente no que se 
refere aos pensamentos que permearam o século XIX.

Como procedimento metodológico, mergulhamos na obra literária Rosau-
ra, a enjeitada, lançando perguntas e problematizando o documento para alcan-
çar o objetivo exposto. É importante, ao tomar a obra literária como fonte do-
cumental, entender o documento como monumento, tal como nos orientou Le 
Goff (1994, p. 545), ao afirmar que aquela é “produto da sociedade que fabricou 
segundo as relações de forças que a detinham”. É necessário levar em considera-
ção as conjunturas históricas em que o documento foi produzido. Dessa forma, 
é por meio da investigação do passado que buscaremos estabelecer tensões entre 
as teorias e o documento. Para tanto, é preciso, como dizia Le Goff (1994), despir 
o documento para compreendermos além do que está posto na obra. Nesse sen-
tido, temos analisado como o autor constrói suas narrativas e traz as questões 
raciais em sua obra.

Este estudo está atrelado ao Programa de Estímulo à Mobilidade e ao Aumen-
to da Cooperação Acadêmica da Pós-Graduação em Sergipe, intitulado: “Moderno, 
Modernidade, Modernização: a educação nos projetos de Brasis – séculos XIX e XX”, 
coordenado pela Profa. Dra. Raylane Andreza Dias Navarro Barreto; bem como ao 
Programa de Pesquisa “Moderno, Modernidade, Modernização: a educação nos 
projetos de Brasil – séculos XIX e XX”; e ainda ao projeto “Imprensa e Associações 
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Acadêmicas das Faculdades de Direito de São Paulo e Olinda/Recife no século XIX: 
configurações de cultura jurídica e política”, coordenado pela Profa. Dra. Ilka Miglio 
de Mesquita.

“DO ALTO DA JABUTICABEIRA”: O OLHAR PARA “ADELAIDE”

A obra, mesmo depois de mais de 130 anos de sua publicação, traz, com fres-
cor, as cenas da pauliceia. Foi no ano de 1883 que o romancista Bernardo Guimarães 
deu seu último suspiro literário ao publicar Rosaura, a enjeitada. Trata-se de uma 
trama rocambolesca,2 que apresenta uma narrativa extensa e, entre os enredos, en-
contramos a história de uma jovem menina chamada “Rosaura3”, bisneta de escrava 
cativa, neta de escrava liberta na pia batismal, e seu avô, a quem o autor apresenta 
como “Major Damásio”, era descendente de indígena. No enredeiro dessa trama, o 
autor trouxe o diálogo entre dois estudantes da Academia de Direito de São Paulo, 
no qual as palavras do poeta apresentam esta flor mulata chamada Adelaide:

 — Conheces esta flor?
 —Oh! Se conheço — respondeu Belmiro desorientado e querendo orien-
tar-se. Ofereci à D. Adelaide um cravo semelhante a êste, quando tivemos 
no jardim. Será o mesmo?
—Mesmíssimo. Meu palerma. Como tiveste a imbecilidade de oferecer à 
D. Adelaide semelhante flor?
—Pois que tem de mal essa flor? É tão bonita e parece-se tanto com ela! ...
—Pois é por isso mesmo, Pateta! Fizeste-lhe uma terrível epigrama.
—Epigrama! Como assim? – Replicou Belmiro, embasbacado.
—Fica sabendo simplório, já que não tens penetração para coisa alguma, 
que D. Adelaide, a despeito de sua sofrìvelmente tisnada, tem fumos de 
branquidade e fidalguia; acredita piamente que seu sangue não tem mes-
cla alguma de africano nem caboclo… Se não és de todo idiota, bem podes 
compreender que só a palavra caboclo lhe doí mais nos ouvidos do que te 
doí êsse pé... (GUIMARÃES, s.d., v. 1, p. 51-52).

2 Trama abundante, cheia de peripécias, enredos, com uma diversidade de histórias.
3 Os termos e frases indicados entre aspas no texto, e que não estão acompanhados de suas respectivas 
referências, foram retirados da obra Rosaura, a Enjeitada.
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O cravo caboclo é utilizado como metáfora para induzir ideias sobre a origem 
genealógica da personagem Adelaide. Ao adornar as tramas tecidas ao longo da obra, 
Bernardo Guimarães trouxe o diálogo entre os personagens “Belmiro” e “Azevedo”, 
demonstrando que o romancista estava atento a temáticas que circulavam na socie-
dade oitocentista. Sob a tônica da temática racial, o autor utilizou expressões que 
indicam o lugar da problematização: “a palavra caboclo lhe doí mais nos ouvidos”. 
O excerto expressa uma discussão sobre a mistura de raças presente aqui, no Brasil, 
dando a perceber que o termo Caboclo4 “é também uma categoria de ‘mistura racial’ 
e refere-se ao filho do branco e do índio” (LIMA, 1999, p. 06). É utilizado como “epi-
grama”5 para fazer referência a uma flor que “Adelaide”, mãe de “Rosaura”, filha de 
mulata e descendente indígena, ganhara de um de seus pretendentes e que causou 
ira à moça, justamente pelo adjetivo que remete à ideia de “cor” ou origem cabocla. 
Isso porque qualquer indício que pudesse trazer dúvida sobre a “linhagem” desta 
família seria uma causa de repúdio, ainda que fosse disfarçado de um gesto de afeto, 
como no caso do personagem “Belmiro”, que:

[...] ignorava que Adelaide, por um preconceito que desde a infância lhe 
fôra imbuído por seu pai, menosprezando seu encantador morenismo. Ti-
nha fumos de branquidade e fidalguia, a ponto de tomar como injúria a 
mais leve e involuntária alusão, que pusesse em dúvida a pureza e imacu-
lada de sua árvore genealógica (GUIMARÃES, [s. d.], v. 1, p. 40).

É possível, por meio deste trecho, evidenciar que “Adelaide”, tida pelo seu 
pretendente como uma flor cabocla, não reconhece em si traços desta “mestiçagem”, 
pois seu pai, o “Major Damásio”, “terá tido todo o cuidado de ocultar-lhe” (GUIMA-
RÃES, [s. d.], v. 1, p. 52). O Major buscava, então, formas de apagar a genealogia da 
família, uma vez que ele “pretendia ser descendente de Bartolomeu Bueno e parente 
chegado dos Andradas. Hás de reparar que não fala nêles sem dize-o primo José 

4 Segundo Gomes (2012, p. 67), “o índio sobrevivente, morador de aldeias próximas a vilas, nos arrabaldes das 
cidades, então vira caboclo; é considerado e chamado de caboclo pelas autoridades e pela população local”.
5 O epigrama, originalmente grego, possuía inicialmente a função de servir de leitura à memória de 
determinado ente falecido e, portanto, era “gravado sobre” os mausoléus e túmulos. Neles, foram 
encontradas advertências a passantes, assim como homenagens breves aos falecidos ou elogios a alguma 
qualidade destes (TOLEDO, 2017, p. 58).
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Bonifácio, o primo Antônio Carlos, etc.” (GUIMARÃES, [s. d.], v. 1, p. 52). A partir 
desse trecho da obra, encontramos sinais de que o major tinha forte poder políti-
co, contava com amizades influentes, como o compadre “Brigadeiro Rafael Tobias 
de Aguiar”,6 amigo que o ajudou a conseguir fortuna e sobrenome de origem im-
portante na sociedade daquela época, na tentativa de conquistar o branqueamento7 
para si e sua filha. E é neste enredo que o autor descreve o “Major Damásio”, que:

[...] apesar da idade, tinha os dentes alvos e sãos, e os cabelos ainda negros, 
luzentes e corredios, como os dos indígenas [...] Era político exaltado, e 
como compadre e amigo do notável cidadão Brigadeiro Rafael Tobias de 
Aguiar, militara com ardor sobre as bandeiras do partido liberal exaltado 
daquela época. Tomou parte na memorada revolução de 1842, que confla-
grou por alguns meses as provinciais de S. Paulo e Minas. Por essa ocasião, 
assistiu o famoso combate de Ponche-Verde, no qual consta que se distin-
guira como tenente de uma companhia, embora reze a história que aí não 
se disparou um só tiro, não se desembainhou uma espada. Não obstante, 
foi posteriormente promovido ao pôsto de major de guardas-nacionais e 
condecorado com o hábito da Rosa. Muladeiro desde os verdes anos, com 
essa profissão, graças ao amparo e proteção que lhe barateava o compadre 
Tobias, conseguiu adquirir não pequena fortuna e posição respeitável na 
sociedade (GUIMARÃES, [s. d.], v. 1, p. 13).

Pela forma como o romancista descreveu o personagem “Major Damásio Au-
gusto Bueno de Aguiar e Andrada”, percebemos que compõe esta figura dramática 
ao leitor. Não apenas um descendente de “tibiriçás”, mas um indivíduo que criou 
estratégias de oportunidades com “amparo e proteção” de personagens influentes, 
a exemplo do “Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar”, para tentar conquistar o bran-
queamento. São indícios como esses que nos conduzem a enxergar, neste romance, 

6 Político sorocabano e líder do movimento armado. Sobre seu projeto de Banco Provincial: “A partir deste 
projeto específico e da polêmica resultante foi possível delimitar protagonistas e entendimentos necessários 
para a elaboração de um cenário mais complexo e multifacetado capaz de lançar novas luzes sobre a 
compreensão da Revolução Liberal de 1842” (HÖRNER, 2007, p. 68).
7 O branqueamento da população surge como resposta aos problemas brasileiros tanto no que diz respeito à 
mudança do sistema econômico no tocante à mão de obra, quanto à constituição de uma nação, ou um povo, 
capaz de alcançar a modernização (SANTOS, 2009, p. 176).
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um autor envolvido com temáticas referentes ao lugar do homem no Brasil imperial. 
Faria Filho (2006), ao estudar os escritos de Bernardo Guimarães, afirma que:

[...] de forma mais geral, podemos dizer que seguindo o cânone românti-
co, B. Guimarães quer, ele também, descobrir o Brasil e construir a nação. 
Não é por acaso, pois, que, em suas obras, ele buscara mostrar e, ao mes-
mo tempo, construir a história da nação brasileira, aproximando assim, às 
vezes de forma explícita e consciente o fazer literário do fazer historiográ-
fico (FARIA FILHO, 2006, p. 147).

O romancista, ao trazer personagens negros, em A escrava Isaura e Rosaura, 
a enjeitada, bem como indígenas, em O índio Afonso e Jupira, relatou sobre aspectos 
característicos de ambos os povos. Com isso, demonstrou interesse com os temas 
sociais que circunstanciaram o Brasil na segunda metade do século XIX, aproximan-
do a literatura da historiografia brasileira, uma vez que o negro e o índio estavam 
presentes na formação sócio-histórica do Brasil. Vale ressaltar que as protagonistas 
“Rosaura” e “Isaura” eram representadas como escravas “brancas”, talvez isso expli-
que o interesse do romancista em expressar a discussão sobre o branqueamento da 
nação, em voga na sociedade da época.

O autor, ao descrever “Adelaide”, aponta para a miscigenação racial, entendi-
da como a mistura de raças. Schwarcz (1993, p. 11) afirma que houve um “espetáculo 
brasileiro de miscigenação. [...] O Brasil era apontado como caso único e singular 
de extremada miscigenação racial”. Ao observarmos as expressões utilizadas pelo 
literato, percebemos que apresenta um modelo de “mestiçagem” na composição da 
personagem “Adelaide”, a qual não era:

[...] uma beleza completa e sem senão, mas tinha um rosto tão gentil e 
fisionomia tão sedutora, que a custo o mais hábil e delicado pincel poderia 
apenhar-lhe os traços e expressão. Era dêsses tipos singulares, que atraem 
e fascina por encantadora originalidade. Era de porte alto. Bem feita e gar-
bosa; de feições era engraçada e bonita, como bem raras se encontram. 
Grandes olhos, de uma negridão e brilho incomparáveis, abriam-se sua-
vemente entre longos cílios da mesma côr, como dois lagos, onde espelha-
vam o amor e a voluptuosidade. A tez tinha a côr, que o leitor podia ima-
ginar seria a filha de uma gentil mulata e um belo e robusto descentes dos 
Tibiriçás; era morena, mas de matriz suave e transparente, através da qual 
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via animar e colorir-lhe as faces o sangue ardente das duas raças de que 
procedia. [...] A bôca não mui pequena, mas admiràvelmente delineada, 
era formada por dois lábios rubros e carnudos do mais voluptuoso relevo 
(GUIMARÃES, [s. d.], v. 1, p. 19-20).

Bem feita, garbosa e de lábios rubros e carnudos, foram esses os adjetivos 
usados pelo autor para delinear os aspectos físicos de “Adelaide”. A leitura do tre-
cho conduz-nos a um novo questionamento: Bernardo Guimarães, ao descrever os 
traços dos personagens, apropriou-se de alguma dessas teorias estrangeiras que cir-
cularam no século XIX? Teorias essas, segundo Alonso (2002), baseadas no cien-
tificismo, positivismo, spencerianismo, darwinismo social, novo liberalismo. Para 
Schwarcz (1993, p. 17), as teorias chegaram ao Brasil por meio das Instituições de 
Ensino e Pesquisa (os Institutos Históricos e Geográficos, os Museus Etnográficos 
Brasileiros, as Faculdades de Medicina, as Academias de Direito de São Paulo e Re-
cife), nas quais “as elites intelectuais locais consumiram esse tipo de literatura”. A 
autora segue afirmando que:

[...] o modelo de sucesso na Europa de meados dos oitocentos, as teo-
rias raciais chegam tardiamente ao Brasil, recebendo, no entanto, uma 
entusiasta acolhida, em especial nos diversos estabelecimentos cien-
tíficos de ensino e pesquisa, que na época constituíam enquanto cen-
tros e congregações da reduzida elite pensante nacional (SCHWARCZ, 
1993, p. 14).

É neste cenário de discussões sobre temáticas que permearam o Brasil oito-
centista, que pressupomos ser a obra de Bernardo Guimarães fruto do movimento 
de adaptações das teorias europeias no Brasil. Essas teorias circulavam na Acade-
mia de Direito de São Paulo, onde o romancista formou-se no ano de 1852, e as 
“ideias europeias” serviram de base para a construção de um moderno conceito 
de raça, que “é assim uma construção social, estreitamente ligada, no continente 
americano” (MATTOS, 2009, p. 35). O referido conceito surgiu para classificar a 
diversidade humana, separada pela cor da pele e sublimada pela ideia de raça que 
apresenta o indivíduo como superior e inferior. Em outras palavras, o conceito 
originou-se da necessidade de classificar o homem brasileiro por sua cor, conside-
rando que o Brasil imperial era composto por uma sociedade de homens mestiços, 
brancos, negros, índios.
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Segundo Schwarcz (2010, p. 26), a raça “será um conceito ao mesmo tempo 
negociado, estimado e em contínua construção no país”, ou seja, a raça é um concei-
to em sucessiva composição, que surgiu para classificar o indivíduo segundo a cor da 
pele e o tipo de cabelo, fatores que pareciam mais importantes que qualquer outro 
que pudesse dizer sobre sua origem. É ingênuo acreditar que essas teorias foram 
selecionadas de forma aleatória, diante do contexto social do Brasil imperial.

O romancista, ao criar personagens e narrar suas histórias, trouxe algumas 
expressões como “fumos de branquidade”, “pessoa de cor equivocada”, “instintos 
da raça”, “a côr é um acidente”, “era de côr”, expressões que remontam ao africano 
e seus descendentes e à presença da chamada miscigenação. É, portanto, olhando as 
ferramentas que ele utilizou para a construção de seu repertório étnico-racial, que 
encontramos um autor interessado no movimento sobre a construção da nacionali-
dade brasileira e a memória da identidade brasileira.

O autor escolheu ferramentas a serem utilizadas de acordo com a necessidade 
de adaptação e a intencionalidade de sua escrita. Ou seja, ele selecionou as ideias e 
os pensamentos para desenvolver sua escrita, observados nas características da per-
sonagem “Rosaura”, na forma como compõe a “escrava”. As expressões utilizadas 
servem para descrever essa personagem e falar de miscigenação racial, evidenciada 
no recorte do diálogo entre “Carlos” e “Frederico” sobre “Rosaura”: “Nada mais sim-
ples, Carlos; com a continuação do cruzamento, a raça africana se depura e aperfei-
çoa, e eu tenho visto mais de uma escrava mais branca e mais bonita que sua senho-
ra” (GUIMARÃES, [s. d.], v. 2, p. 117).

Ainda ao descrever “Rosaura”, afirmou que era:

[...] uma menina que parecia ter quatorze anos, de belo porte, cabelos de 
azeviche, não mui finos e sedosos, mas espessos e de um brilho refulgente 
como o aço polido. Os olhos grandes e da mesma côr dos cabelos tinham 
tal expressão da ingenuidade e doçura, que captavam logo a simpatia e 
afeição de todos. A bôca pequena, com lábios carnudos do mais voluptuo-
so e encantador relêvo, formava com o queixo, algum tanto pronunciado, 
e o nariz reto e afilado, um perfil dos mais relicadas e harmoniosas curvas. 
A tez do rosto e das mãos era de um moreno algum tanto carregado; mas 
quem embebesse o olhar curioso pelo pouco que se podia entrever do colo, 
por baixo do corpinho do vestido, bem podia adivinhar que era o sol, que 
tinha assim crestado, e que sua côr natural era fina e mimosa como o jam-
bo. Não trazia mantilha, êsses dois côvados de pano ou beata, em que não 
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andou tesoura nem orgulha, e com que as escravas e as mulheres de baixa 
classe, em S. Paulo, usavam embrulhar a cabeça e os ombros; em vez dela 
trazia, sobraçado, um bonito chalé de lã, e trajava vestido côr-de-rosa; a 
linda e opulenta madeixa era o único ornato da cabeça, e os pés calcavam 
chinelos de marroquim Vermelho. Trajava com tanta singeleza e dotada 
de tanta graça e formosura, oferecia um interessante e gentil modêlo de 
camponesa, digno de ocupar a atenção e o pincel do mais hábil artista 
(GUIMARÃES, s. d, v. 2, p. 03).

Menina de belo porte, de cabelos de azeviche,8 nariz reto e de olhos grandes, 
eis a composição de “Rosaura” como uma escrava “branca”, com características de 
europeu. Entendemos a intencionalidade do autor como uma ação, ao elaborar uma 
personagem escrava como protagonista, inevitavelmente nos conduz a questionar-
mos: Por que o romancista escreveu uma obra literária do século XIX, colocando 
uma escrava “branca” como protagonista? Mesmo sabendo que esse não foi o único 
romance de Bernardo Guimarães com a presença de uma escrava como personagem 
principal, tal fato fez florescer outros questionamentos, tais como: Por que não uma 
escrava negra? Seria atraente, naquela época, a leitura de romance com uma escrava 
negra? Esse, como tantos outros traços da escrita do literato, não nos leva a outro 
caminho senão o de pensar sua escrita no sentido de atrair o leitor, quiçá instigar o 
“debate político”.

Ao adentramos na forma como Bernardo Guimarães apresentou os estudan-
tes da Academia de Direito de São Paulo no romance, notamos que utilizava ad-
jetivos que remetem às questões raciais. São extraídos de Guimarães ([s. d.], v. 2, 
p. 114) alguns exemplos, como: “Belmiro”, “moreno”; “Aurélio”; “o moreníssimo”; 
“Azevedo”; “moreno”; “Frederico era um mancebo de alta estatura, louro e de olhos 
castanhos!”; “Carlos era um verdadeiro filho do Brasil e da província de Minas; as-
semelhava-se um napolitano, estatura Regular, cabelos e olhos escuros, tez clara e 
levemente colorida, olhar cintilante e profundo revelam nele imaginação viva, na-
tureza ardente”. Os adjetivos usados por Bernardo Guimarães para designar a cor 
dos personagens permitem-nos relacionar características da população brasileira, 
aproximando-se das discussões em torno da identidade nacional.

8 Pedra de cor muito negra.
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Segundo Alonso (2002), ao compor o repertório, os agentes realizavam uma 
seletividade dessas teorias, utilizando apenas o que lhes era favorável para a elabora-
ção da sua ideia e que se ajustasse ao Brasil daquele período, ou seja, o que ajudasse 
na disseminação dos seus pensamentos. As teorias raciais que chegaram ao país e fo-
ram adaptadas à sua realidade. Segundo Schwarcz (1993), “as decorrências teóricas 
eram originalmente diversas”, do:

[...] darwinismo social adotou-se o suposto da diferença entre as raças e 
sua natural hierarquia, sem que se problematizasse as implicações nega-
tivas da miscigenação. Das máximas do evolucionismo sublinhou-se a 
noção de que as raças humanas não permaneciam estacionadas, mas em 
constante evolução e ‘aperfeiçoamento’, obliterando-se a ideia de que a 
humanidade era uma. Buscavam-se, portanto, em teorias formalmente 
excludentes, usos e decorrências inusitadas e paralelas, transformando 
modelos de difícil aceitação local em teorias de sucesso (SCHWARCZ, 
1993, p. 18).

O darwinismo social concebe as raças humanas como naturalmente diferen-
tes, defendendo uma hierarquia do branco em relação ao negro e o evolucionismo 
social, adotando a ideia da raça humana em contínua evolução. Nesse sentido, ob-
servamos, na obra, o movimento dessas adaptações quando o autor trouxe ideias 
que comungavam com as teorias raciais, especialmente quando relatou o espanto da 
escrava “Lucinda” ao ver “Rosaura”: “a preta estatelou os grandes olhos esbugalha-
dos sôbre a rapariga” (GUIMARÃES, [s. d.], v. 2, p. 04) e disse com tom de assustada: 
“– Hé! há! – exclamou ela, admirada. – Como é isso, sinhá! Pois essa menina é cativa 
mesmo?... É a mucama que sinhô comprou?!... Cruz!... Parece mais outra sinhazi-
nha” (GUIMARÃES, [s. d.], v. 2, p. 05).

No desenho da personagem “preta Lucinda”, que em sua fala manifesta es-
panto ao ver uma escrava com traços de uma “sinhazinha”, apresentada na figu-
ra de uma moça “branca”, e olhando para as características dessas personagens 
trazidas na obra Rosaura, a enjeitada, enxergamos aproximações do estereótipo 
evolucionista e da ideia do homem com perfil europeu. Ao ressaltar na obra as 
cores dos personagens, Bernardo Guimarães traz para o leitor um romance pro-
tagonizado por mestiços. Observamos as marcas de seu pensamento, ao tecer na 
narrativa referências ao Brasil de cores diversas e às questões raciais em voga, 
apropriando-se de ideias presentes dos discursos empreendidos nos dilemas so-
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ciais vivenciados no Brasil oitocentista. No desenrolar da trama vivenciada pelos 
personagens, temos encontrado um autor atento a problemáticas referentes à es-
cravidão, ao racismo, à branquidade pretendida para a construção da identidade 
brasileira.

“O VERDADEIRO FILHO DO BRASIL”: BERNARDO GUIMARÃES NA 
LITERATURA E NO FOLHETIM

A imprensa no Império brasileiro teve papel importante como veículo de 
comunicação, contando com uma densidade de produções entre jornais, revistas, 
poesias e literatura, sendo comum, no Brasil oitocentista, a publicação em romance-
folhetim. Os escritores e literatos publicavam diariamente, nos jornais, suas obras 
em/na nota de rodapé, que circulavam no império brasileiro. Para Menezes (2012, 
p. 01), este tipo de publicação “ficcional rapidamente aportou no Brasil, onde obte-
ve receptividade do público e dos literatos que desejavam escrever romances e não 
possuíam modelos nacionais”. Os romances-folhetins eram publicados em capítulos 
em cada tiragem do jornal diário, semanal ou mensal. Para a pesquisadora Meyer:

[...] o fenômeno ‘romance-folhetim’ ‘folhetinesco’ se estende a todos 
os jornais da corte. Ainda que não existam as necessárias pesquisas, de 
difícil execução dada a escassez de dados sobre triagens e publicações, 
não faltam indícios da correlação entre a prosperidade do jornal e o 
folhetim. Os mesmos indícios apontados no jornal do comércio mar-
cam a trajetória de outros jornais da corte: modificações sucessivas, 
mudança de formato, de diagramação, dos rodapés, dos anúncios [...] 
(MEYER, 1996, p. 294).

A presença dos romances em folhetim parecia criar, naquele momento, o 
novo hábito de leitura para os que tinham acesso, aumentando a circulação dos jor-
nais. Talvez os leitores ficassem curiosos com os capítulos seguintes, motivo pelo 
qual se tornavam assíduos na leitura, adquirindo novos hábitos na população oi-
tocentista. As publicações diárias geravam críticas ao que se escrevia, em um jogo 
de ataque e defesa. Vale ressaltar que a imprensa, no Império, trazia informações e 
discussões que versavam sobre temas referentes ao contexto social. O folhetim, para 
Meyer (1996), consiste naquele:
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[...] espaço vale-tudo que suscita todas as formas e modalidades de 
diversão escrita: nele se contam piadas, se fala de crimes e de monstros, 
se propõe charadas, se oferecem receitas de cozinha ou de beleza; aberto 
às novidades, nele se criticam as últimas peças, os livros recém-saídos 
(MEYER, 1996, p. 57).

Bernardo Guimarães esteve presente nesse espaço de comunicação, nos 
romances A escrava Isaura e Rosaura, a enjeitada, com as publicações das obras 
em forma de folhetim. O romancista agregou estruturas de oportunidades em 
espaços públicos. Segundo Nogueira (1977, v. 3, p. 156), Guimarães “ocupou-
se mais com a literatura e jornalismo de que com a advocacia. Escreveu, então, 
artigos de crítica literária, folhetins e versos para a atualidade”. O literato en-
veredou na produção da arte das letras, escrevendo e publicando seus escritos.

Para Menezes (2012), Bernardo Guimarães, ao publicar, em folhetim, 
Rosaura, a enjeitada, retratou sobre a temática social da escravidão de origem 
africana. Podemos perceber que o autor pretendia anunciar comportamentos 
presentes em indivíduos na sociedade oitocentista brasileira, como no caso da 
postura de “Adelaide”, que perpassava um tipo de miscigenação à brasileira, 
ou seja, características de um indivíduo ligadas à sua origem genealógica, o 
que parecia influenciar em seus costumes, conforme destacado na obra: “co-
nheço perfeitamente a tal D. Adelaide e a procedência. É verdade uma bonita 
mocetona; mas tem uns instintos de raça. O sangue africano, que lhe gira nas 
veias, faz com quem não tenha muito bom gôsto nas escolhas dos amantes” 
(GUIMARÃES, [s. d.], v. 1, p. 63). Encontramos forte presença do ideário do 
homem superior e inferior definido pelo sangue que carrega nas veias, tendo a 
cor como determinante de sua inteligência e capacidade. Com base neste refe-
rencial, a jovem “Adelaide” era tida como incapaz de ter sábias escolhas, pois 
tinha sangue africano.

No século XIX, em países como o Brasil, com forte presença da misci-
genação, o autor, em sua obra, introduziu temas, a exemplo da presença da 
argumentação teórica, que fazem referência às questões raciais baseadas nas 
ideias da Europa, ou seja, “as referências europeias se apresentam também 
como formas de pensar” (ALONSO, 2002, p. 54). Desse modo, o autor parece 
tomar linha de ação ante os assuntos, o que nos leva ao entendimento de que 
os discursos por ele apresentados não são construídos e produzidos de forma 
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aleatória, mas atores, pensamentos, redes, autores, grupos e partidos políticos 
são componentes da criação deste repertório.

Alonso (2002, p. 44) afirma que os “repertórios são compostos não só de 
formas de pensar, como também de formas de agir”. Seguindo indícios na escri-
ta do autor, percebemos como Bernardo Guimarães descreveu seus personagens, 
apresentando modos de sentir, agir e pensar, como representação social que pre-
dominava naquela sociedade. Isso pode nos levar a perceber o contexto de produ-
ção dessa obra como um ambiente social com modelos de vida e as características 
de uma sociedade escravocrata que, em seus discursos, limitava suas relações a 
pessoas de “sangue puro”.

O autor, ao estabelecer o diálogo entre os personagens “Major Damásio” e “Fre-
derico”, utilizou expressões que indicam a temática racial: “que necessidade tinha o 
senhor de trazer aquêle tapuia9?” (GUIMARÃES, [s. d.], v. 1, p. 78). Em outro excerto: 
“sua balde de fidalgo e branco sem mescla se revelava a cada instante nos modos, nas 
palavras e nas ações, tratando com revoltante desdém a tôdas as pessoas de côr e de 
condição humilde” (ibidem, p. 68). E continuou nas páginas seguintes: “O que todos 
não podiam suportar era a intimidade de mulatos e caboclos” (ibidem, p. 69).

A forma como o autor descreve os personagens, utilizando expressões como 
“olhos cintilantes”, “tez de um moreno delicado”, “olhos negros e cheios de fulgor”, 
“garbosos gaúchos”, “filho de cigano e de uma índia Guarani”, “louro e de olhos 
castanhos”, “um brasileiro de pura raça latina”, “verdadeiro filho do Brasil e da pro-
víncia de Minas”, “cabelos e olhos escuros”, “tez clara e levemente colorida”, “ima-
ginação viva”, e “natureza ardente”,10 permite-nos visualizar o Brasil negro, índio, 
preto, pardo, caboclo, mestiço, amarelo e louro, introduzindo pensamentos acerca 
da população diversa brasileira. Isso é ainda visto nas características físicas do per-
sonagem “Major Damásio”: “filho de cigano e de uma índia guarani, que foi peão ou 
domador de burros, e que se casou com uma mulata da casa de um figurão, que foi 
quem o fêz gente, e que teve dela uma filha que... essa, sim, é fazenda fina” (GUIMA-
RÃES, [s. d.], v. 1, p. 99). No caso do personagem “Azevedo”: “Era um belo mocinho, 
moreno de pequena estatura, de fisionomia radiante e prazenteira e, fronte larga, 
onde fulgurava o gênio como nado Aurélio” (ibidem, p. 09).

9 Etnia indígena.
10 Palavras retiradas da obra Rosaura, a enjeitada.
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Já “Frederico”, estudante da Academia de Direito de São Paulo, foi relatado 
como:

[...] um mancebo de alta estatura, louro e de olhos castanhos... [...] parecia 
mais um batavo11 descendente de alguns dos companheiros de Mauricio 
de Nassau, do que um brasileiro de pura raça latina! 

E “Carlos”:

O outro apresentava um tipo inteiramente diverso; era um verdadeiro 
filho do Brasil e da província de Minas; assemelhava-se um napolitano. 
Estatura regular, cabelos e olhos escuros, tez clara e levemente colorida, 
olhar cintilante e profundo revelam nele imaginação viva, natureza arden-
te (GUIMARÃES, [s. d.], v. 2, p. 114).

O Brasil de cores é representado em Rosaura, a Enjeitada, romance que nos 
permite olhar para o país como “laboratório racial” (SCHWARCZ, 2010, p. 22), ques-
tão da qual se infere a presença no século XIX, ainda nos estudos de Faria Filho 
(2006, p. 152), quando este menciona que “memória, história e integração nacional 
são temas muito caros a Bernardo Guimarães, são elementos fundamentais dos pro-
jetos nacionais que se debatem a seu tempo”. Sobre a composição do homem brasi-
leiro, Bernardo Guimarães disse:

[...] se formos apurar a geração de muita graúda que por aí anda blaso-
nando fidalguia, há de se ver que os troncos, de que descendem. Não são 
nada melhores do que o da patroa. Em nossa terra é sandice querer a gente 
gloriar-se de ser descente de ilustres avós; como diz um velho tio meu: – 
no Brasil ninguém pode gabar-se de que entre seus avós não haja algum 
puxado flecha ou tocado marimba (GUIMARÃES, v. 1, p. 102-103).

No desenrolar da trama, o romancista considera a heterogeneidade do Brasil, 
trazendo não apenas o desenho da nação oitocentista, mas contribuições para cons-
trução da identidade nacional. Ao elaborar as falas do personagem mestiço “Conra-

11 Povo germânico.
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do”, reconhece o hibridismo racial que povoou a população, utilizando o romance 
como espaço de experiência social. Para Faria Filho (2006, p. 151), Bernardo Guima-
raes “demostrava ter profunda consciência de seu ofício e do lugar da literatura na 
luta política e cultural que se tratava no império naquele momento”. Assim, conti-
nuamos a movimentar esta narrativa histórica com questionamentos: Como o poeta 
mineiro constituiu a escrita literária como um lugar de experiência social dele e de 
seus contemporâneos?

“GARRAFAS, COPOS, BULES E XÍCARAS”: O COTIDIANO DOS JOVENS 
ESTUDANTES

Em Rosaura, a enjeitada, temos o único romance urbano de Bernardo Guima-
rães, cujo cenário da trama é a cidade de São Paulo. Ao emoldurar as tramas tecidas no 
decorrer da obra, o romancista parecia querer eternizar momentos vividos, visto en-
contrarmos no texto a relação autor, narrador e personagem, trazendo, em seu enredo, 
as vivências da mocidade da Academia Paulista de Direito, da qual ele e seus amigos 
mineiros Álvares de Azevedo e Aureliano Lessa faziam parte. Para destacar este con-
texto, voltemos o olhar para a descrição de uma cena entre os estudantes que:

[...] entre sinais de estrondosos de aplausos e de reprovação, gargalhadas, 
pragas, murros sôbre a mesa, discursos a duo e a trio, e enfim uma alga-
zarra indefinível atroou por alguns minutos a pequena sala de jantar, onde 
em volta de uma mesa cheias de garrafas e copos, bules e xícaras, pedaços 
de pão e carne, entre os quais figuravam também livros e papéis falavam, 
bebiam, liam uns noves a dez estudantes do curso jurídico de S. Paulo 
(GUIMARÃES, [s. d.], v. 1, p. 04, grifos do autor).

A descrição dessa cena nos disponibiliza um retrato, permitindo visualizar 
como em uma moldura na parede, uma cena que, ao olharmos, imaginamos “uns 
noves a dez estudantes” em volta da mesa e todo o material, descrito no excerto, 
espalhado ao redor dos mancebos, expressando as práticas e hábitos da vida escolás-
tica, social e do cotidiano dos acadêmicos do curso jurídico de São Paulo, como os 
papéis e os livros. Tudo isso nos revela o lugar da escrita da narrativa, mostrando que 
“era isto em tempos já idos, na pauliceia antiga e patriarcal de 1845” (GUIMARÃES, 
[s. d.], v. 1, p. 04). Nas palavras de Bernardo Guimarães, as reuniões:



84

[...] que assistimos, tinha lugar em uma rua que, se bem nos lembramos, 
tinha o nome de rua da constituição, a qual, partindo do largo, onde ficam 
o mosteiro e a igreja de S. Bento, dirige-se para o risonho e pitoresco arra-
balde da luz. A casa ocupada pelos estudantes fronteava justamente com o 
lado da igreja, que faz face a rua.
Eram cêrca de nove horas da noite. Em uma cidade pouco populosa e de 
pouco movimento comercial, como era então S. Paulo [...] (GUIMARÃES, 
[s. d.], v. 1, p. 05).

Bernardo Guimarães não apenas descreve o lugar de encontro da classe aca-
dêmica, mas deixa pistas do cenário geográfico da cidade de São Paulo antes do enri-
quecimento pela produção e exportação de café, registrando também a presença de 
acadêmicos de “côr”. No enredo, compôs a fala dos personagens “Major” e “Azeve-
do”, tratando sobre aspectos do quartanista:

– É do Couto que V. S. quer falar? – Perguntou Azevedo, formalizando-se.
– Sim, senhor, o tal tocador de violão.
– Oh! senhor major, que susceptibilidade a sua! É quartanista, um môço mui-
to distinto, bem educado e inteligente... Quanto à côr é talvez tão branco...
– Azevedo ia talvez dizer – como V.S. – mas conteve-se a tempo.
– Como muita gente que anda aí campando de branca e de fidalga… – 
continuou concluindo a frase. Demais, senhor Major. A côr é um acidente. 
– Será um acidente – interrompeu o major – não duvido, mas há certas 
misturas que repugnam (GUIMARÃES, [s. d.], v. 1, p. 78).

E “Conrado”...

[...] também dotado pela natureza de um porte esbelto e vigoroso, de uma 
fisionomia simpática e expressiva de maneiras lhanas e atrativas, com a 
tez de um moreno delicado, seus olhos negros e cheios de fulgor, havia-se 
tornado um dos mais belos e amáveis mancebos, um tipo acabado dêsses 
ágeis e garbosos gaúchos, que tinha vagueiam pelos descampados pampas 
das regiões argentinas, Era enfim, como bem o havia dito um estudante, 
um verdadeiro Adônis americano (GUIMARÃES, [s. d.], v. 1, p. 112-113).

Nessa narrativa, Bernardo Guimarães descreveu os estudantes e suas carac-
terísticas, evidenciando a cor dos personagens “Couto” e “Conrado”, que eram es-
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tudantes da Academia de Direito de São Paulo. Nesse sentido, acreditamos que foi 
propósito do autor para adentrar em temáticas como a das teses raciais, mobilizando 
repertórios estrangeiros presentes na formação da mentalidade acadêmica. Tratan-
do dessa instituição de ensino, Cruz diz:

[...] a Academia de Direito de São Paulo nasce destinada a formar e a 
fornecer homens para ocuparem os postos de comando da nação. Mas, 
se por um lado a Academia recebia entre seus alunos, apesar de todo o 
preconceito racial que ecoava em seu interior, estudantes negros e os 
formava, o Estado Brasileiro, por outro lado, não podia tolerar que esses 
negros chegassem a ocupar os cargos, principalmente políticos, para os 
quais a Academia tinha como função preparar. Função a qual ela de-
via a própria razão de sua existência. No entanto, com esses indivíduos 
negros a Academia não cumpriu esse papel a ela destinado e assumido 
(CRUZ, 2009, p. 39).

Mediante tais colocações, percebemos que, embora as Academias de Direito 
de São Paulo e Recife recebessem estudantes brancos, negros e mestiços, ambas fa-
ziam uma seleção, evidenciando racismos que concebiam pensamentos de inferiori-
dade aos de cor. Assim, mesmo com formação, os estudantes negros eram limitados, 
por superiores, a exercer cargos que sua formação predestinava. Nogueira (1977), 
em suas memórias, relatou sobre a presença de acadêmicos negros. Segundo ele:

[...] tinha acentuado preconceito contra os estudantes de cor, e perseguia
-os implacavelmente. Começava por não admitir que lhe extendessem a 
mão. Uma vez deu o pe a um delles, que o queria cumprimentar.
– Desafôro! – Dizia. – Negro não póde ser doutor. Há tantas profissões 
apropriadas: cozinheiro, cocheiro, sapateiro... (NOGUEIRA, 1977, p. 47).

Bernardo Guimarães é parte desta passagem, desta história de estudantes ne-
gros na Academia Paulista. No enredo da trama, fez uma autobiografia, apresen-
tando-se no personagem “Belmiro”, descrevendo-se como “alto, corado, de cabelos 
prêtos... – Cara de lobisomem” (GUIMARÃES, [s. d.], v. 1, p. 39) dentre outras ca-
racterísticas, a saber: “temperamento sanguíneo, ardente e impressionável, aban-
donando a alma às emoções do momento” (ibidem, p. 37), e completou nas páginas 
seguintes: “pobre provinciano, simples e negligentemente trajado, que mais parecia 
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um caipira que um estudante” (ibidem, p. 46) Conforme podemos observar, ao des-
crever-se, ele faz referência às suas características físicas. Nesta direção, Nogueira 
compõe o romancista como: “alto, magro, tez morena, barba toda e pouca, anelada, 
assim como os cabelos, que eram castanhos e repartidos à direita; testa larga, com 
grandes entradas. Olhos garçons e cismadores” (NOGUEIRA, 1977, p. 154).

É importante entender que, por meio de tramas romanescas, o autor em-
preendia não apenas cutucar nosso imaginário, permitindo-nos viajar pelas memó-
rias vividas e registradas por ele, mas introduzir repertórios apreendidos, aproxi-
mando a experiência social à obra e às tensões presentes.

CONCLUINDO...

Por fim, podemos concluir que por meio da obra Rosaura, a enjeitada, o autor 
apresentou o país como o Brasil de cores, destacando as diversidades dos povos que 
constituíram a população oitocentista. Retrata aspectos nacionais no século XIX, no 
que se refere ao debate e à construção de pensamentos em torno da discussão sobre 
as questões raciais, que por sua vez ocupavam um lugar de efervescência no debate 
político e social do país. Foi nesse contexto que o autor inseriu a temática social da 
miscigenação racial no romance Rosaura, a enjeitada. O romancista, atrás da obra, 
não apenas trouxe a narrativa de romances da época, mas teceu seus personagens 
retratando o homem brasileiro, representado por negros, índios, mestiços, mulatos, 
destacando as problemáticas raciais que percorriam o processo de construção da 
identidade nacional.

Em Rosaura, a enjeitada, Bernardo Guimarães foi além de uma simples descri-
ção dos modos de vida social oitocentista. Esse autor, no desenrolar de seus persona-
gens, concebeu ideias que versam sobre racismo. As concepções versadas sobre raça, 
miscigenação e branquidade entrelaçam sua produção literária, com pensamentos 
e ações que povoavam o Brasil imperial. O autor, ao compor a trama, apropriou-se 
de temas que interessavam a ele próprio enquanto remanescente da Academia de 
Direito de São Paulo, bem como ante as discussões empreendidas naquela sociedade, 
dentro de debates políticos e sociais, definindo formas de ação. Desse modo, enten-
demos a obra como um repertório de Bernardo Guimarães: o Brasil de Cores.
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SOB O OLHAR ALHEIO: O INTELECTUAL E SUAS 
REPRESENTAÇÕES1

Luísa Marques de Paula
Luciano Mendes de Faria Filho

INTRODUÇÃO

Os estudos sobre a história dos intelectuais têm encontrado terreno fértil na 
historiografia da educação, considerando o interesse da área – já não mais tão recen-
te e inserido na retomada da dita nova história política francesa2 – pela trajetória 
dos sujeitos que pensaram a educação e se envolveram política e socialmente no 
debate público por meio do desenvolvimento e da aposta em determinadas ideias e 
projetos educacionais.

Considerando que a ação dos intelectuais é estruturada e estruturante em re-
lação à cultura política na qual ela está inserida, a articulação entre o pensamento e 

1 Este texto resulta de um recorte no trabalho dissertativo apresentado pela autora Luísa Marques de Paula, 
sob a orientação de Luciano Mendes de Faria Filho, defendido em 2017 no Programa de Pós-Graduação em 
Educação: Conhecimento e Inclusão Social, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas 
Gerais, com o título Entre as Minas, os jornais e as instituições escolares: as representações sobre si e sobre a 
educação na obra de Aurélio Pires (1875-1939). 
2 A renovação da história política que começa a se dar a partir da década de 1970, e que tem como uma de 
suas obras-chave o livro Por uma história política, organizado por Réné Rémond e publicado em 1996, que 
posiciona a política como um dos motores de mudança social e a define como “uma das expressões mais altas 
da identidade coletiva” (RÉMOND, 1996, p. 449-450), aponta para o estudo tanto de temas mais tradicionais, 
como os partidos e as guerras, quanto de novos objetos, e, nesse sentido, a história dos intelectuais, bem como 
a história intelectual, vêm se evidenciando na agenda historiográfica das últimas duas décadas.
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a atuação do intelectual com as culturas escolares e urbanas do período no qual ele 
atua permite problematizar sua inserção nos diferentes campos da vida pública, bem 
como a constituição de valores importantes para a definição desses campos, espe-
cialmente no caso brasileiro, no qual os campos intelectual e político se imbricaram 
de variadas formas e intensidades ao longo da história.

Esse texto tem como objetivo explorar e examinar os investimentos que re-
sultam no reconhecimento do mineiro Aurélio Egídio dos Santos Pires como um 
intelectual engajado nas discussões na temática da educação, ao longo de um vasto 
período temporal que vai do final do século XIX aos anos de 1940.3 Nosso estudo 
permitiu traçar e problematizar os caminhos que essas representações sobre esse 
letrado seguiram, associando-as, principalmente, aos diversos lugares ocupados 
por Aurélio Pires – como variados cargos institucionais e atuações em níveis de 
instrução distintos – e ao contexto histórico do período, amplamente carregado 
de embates políticos a respeito da República que se propunha e que ia sendo cons-
truída. Buscamos, ainda, a partir da dicotomia que se abre entre as representações 
do ser intelectual e outras relacionadas à figura do mestre, compreender os valores 
ligados às duas categorias em um período de autonomização do campo intelectual 
brasileiro.

AURÉLIO PIRES: ELEMENTOS DE UMA TRAJETÓRIA

Aurélio Pires nasceu na cidade mineira do Serro em 1862, sendo um dos de-
zesseis filhos do magistrado e empresário da navegação do Rio São Francisco, Au-
rélio A. Pires de Figueiredo Camargo e de Maria Josephina dos Santos Pires.4 Entre 
seus irmãos mais velhos, estava o político Antônio Olyntho Pires, primeiro Presi-

3 O recorte temporal da pesquisa corresponde, quase que totalmente, à atuação pública de Aurélio Pires, 
sendo iniciado no ano de sua primeira publicação em periódicos (1878 no jornal A Mocidade de Diamantina) 
e interrompido em 1939, dois anos após sua morte, quando a autobiografia Homens e factos de meu tempo 
foi lançada postumamente pela Editora Nacional, na Coleção Brasiliana. Aí, na transição entre os séculos 
XIX e XX, estão inseridos, entre outros marcos políticos importantes, o começo da República brasileira, seus 
anos subsequentes de consolidação e decepção e tentativas variadas de revisão.
4 De acordo com sua autobiografia Homens e factos de meu tempo, Aurélio Pires teve quinze irmãos: 
“Daquele consórcio, houve os quatro filhos seguintes: Maria Josephina dos Santos, que foi mãe de dezesseis 
filhos, entre os quais o autor destas linhas” (PIRES, 1939, p. 32). A partir das fontes pesquisadas, fomos 



91

dente do Estado de Minas Gerais no governo provisório que sucede a proclamação 
da República.

Ainda muito jovem, filiou-se ao Partido Republicano Mineiro (PRM), tendo 
atuação tímida dentro do partido. Sua participação como correspondente e editor de 
alguns jornais de cunho contestador do status quo imperial marcou de forma mais 
sistemática seu envolvimento no movimento político que toma corpo entre parte da 
intelectualidade mineira a partir de 1870. 

Como correspondente, trabalhou em diversos jornais, tanto nas capitais mi-
neiras (Ouro Preto e depois Belo Horizonte), quanto no Rio de Janeiro, capital fede-
ral na época. Nos seus primeiros anos no jornalismo, publicou principalmente em 
periódicos republicanos como O Pharol e O Atheneu. Atuou como cronista por mais 
de cinco décadas, tendo seus escritos publicados em jornais de circulação conside-
rável para os padrões da época, como o Jornal do Comércio (do Rio de Janeiro) e o 
Diário de Minas (de Belo Horizonte).

Em seu arquivo pessoal, nos cadernos reservados aos recortes das crônicas de 
jornais de sua autoria, pode-se contar a participação de Pires em catorze jornais de 
Belo Horizonte, quatro do Rio de Janeiro e alguns outros no interior de Minas, ao 
longo de mais de trinta anos de publicações.5

No que tange à sua formação acadêmica, Aurélio Pires estudou no Seminário 
e no Externato de Diamantina. Ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janei-
ro em 1882, mas, sem possibilidades de concluir o curso por questões financeiras, 
retornou a Ouro Preto, onde se formou farmacêutico em 1894.

Nesta mesma cidade, foi nomeado lente do Ginásio Mineiro pelo presidente 
de Estado Bias Fortes, em 1891, o que posteriormente, em seu exercício autobiográfi-
co, afirmou ser, nas suas palavras, a “realização de um dos grandes sonhos de minha 
vida: ser professor oficial” (PIRES, 1939, p. 189).

Mudou-se para Belo Horizonte no ano de inauguração da capital, 1897, onde 
foi reitor do Ginásio Mineiro entre 1906 e 1907, diretor e professor de Geografia, 

capazes de identificar oito dos irmãos de Aurélio Pires, são eles: Antonio Olyntho, Mariquinha, Josephino, 
Américo, João Gabriel, Adeodato, Thomazinha e Virgínia.
5 Dentre esses periódicos, destaca-se a contribuição para: A Mocidade, Ideia Nova (de Diamantina), O 
Pharol (de Juiz de Fora), Diário de Minas, Minas Geraes (de Belo Horizonte), A União, O Paiz, O Imparcial, 
Jornal do Commercio (do Rio de Janeiro). Publicações feitas em outros periódicos como O Atheneu não 
fazem parte da constituição do arquivo pessoal de Aurélio Pires.
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História e Educação Moral e Cívica da Escola Normal Modelo entre 1907 e 1910, 
e depois docente na Faculdade Livre de Medicina, inaugurada na capital em 1911, 
entre 1913 e 1933.

Foi ele próprio um dos colaboradores no projeto de criação da Faculdade de 
Medicina de Belo Horizonte, tendo escrito, entre outras ações, inúmeros artigos 
em jornais cariocas defendendo a construção de tal instituição de ensino na capital 
mineira.

Aurélio Pires foi ainda diretor interino do Instituto Histórico e Geográfico 
de Minas Gerais e do Arquivo Público Mineiro entre 1927 e 1930. Ao abandonar 
sua cadeira na Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, por motivos de saúde, em 
1933, concentrou-se na produção de pequenos textos, na organização de seu arquivo 
pessoal e na finalização de sua autobiografia. A obra intitulada Homens e fatos de 
meu tempo foi publicada postumamente pela Editora Nacional, em 1939.

Aurélio Pires também publicou diversos livros além de Homens e fatos de meu 
tempo, sendo dois na área da ciência química: Sinonímia Química e Compêndio de 
Farmácia Galênica; a tradução do poema épico de Henry Longfellow, Evangelina, 
sobre a expulsão dos acadianos; e também Homenagem ao dr. João Pinheiro da Silva 
e Subsídios para a história da fundação da Faculdade de Medicina de Belo Horizonte.

“TÃO DIVERSA QUÃO DIVERSOS SÃO OS OLHOS QUE A VEEM”: 
O INTELECTUAL REPRESENTADO E A ENCARNAÇÃO DA 
REPRESENTAÇÃO

Acompanhar os caminhos que as representações sobre a educação seguem na 
obra de Aurélio Pires exige compreender, primeiro, os lugares por ele ocupados so-
cialmente, o que levará à problematização inevitável a respeito do ser intelectual no 
Brasil entre os séculos XIX e XX, período de intensa movimentação política devido, 
especialmente, à constituição dos projetos de República que foram sendo desenha-
dos para a nação.

Pareceu-nos um bom caminho começar por uma espécie de final, qual seja, 
compreender Aurélio Pires localizando-o no mundo social por meio da análise das 
representações feitas sobre ele, representações essas que à primeira vista parecem 
indicar um produto, uma identidade estática e finda de Pires, cunhada a partir do 
que ele próprio dava a ver mediante sua atuação pública. Todavia, tal indicação pre-
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cisa ser problematizada por meio de dois apontamentos: o da ilusão biográfica e o do 
mecanismo das representações instituídas. 

Bourdieu (1996b), ao tratar do que ele chama de “ilusão biográfica”, atenta 
aos problemas, advindos da forma como se dão os relatos de vida, em se tomar as 
trajetórias como passíveis de serem apreendidas como todos coerentes, tendo em 
vista que “o real é descontínuo, fragmentado e múltiplo, constituído por elementos 
que se mostram, muitas vezes, tanto aleatórios quanto justapostos, sendo somente 
na escrita biográfica que uma trajetória de vida surge como unidade e continuidade” 
(CHAMON, 2009, p. 184).

Ao considerar que as representações associadas à figura de Aurélio Pires 
constituem-se como exercícios biográficos, pois falam de uma identidade adjetivada 
e localizada temporal e espacialmente, deve-se, portanto, levar em conta a tentativa, 
intrínseca a esse tipo de empreitada narrativa, de construir uma imagem coerente e 
conformada de quem era e havia sido esse jornalista, professor, homem das letras, 
intelectual, por pressuposto.

Portanto, não é sem motivo que se pode perceber o uso recorrente dos mes-
mos adjetivos, a exaltação de determinadas características e ocupações em detri-
mento de outras, bem como o relevo que era dado a certos momentos profissionais 
específicos. Cabe ressaltar que não há de fato nenhum trabalho biográfico extenso 
sobre a vida desse intelectual, além, claro, de sua autobiografia Homens e factos de 
meu tempo, de 1939, que também foi trabalhada nesta pesquisa. Os documentos dis-
poníveis de que fazemos uso são, afinal, trechos de trabalhos memorialísticos de 
outras figuras públicas que conviveram proximamente a Aurélio Pires e por isso o 
citam, biografias curtas apresentadas em discursos quando da ocasião do falecimen-
to de Pires e pequenos excertos de apresentação do jornalista nos lançamentos de 
colunas semanais em periódicos.

A respeito do plano das representações instituídas, Nunes (2000) aponta para 
a capacidade de condicionamento das adjetivações que constroem as imagens dos 
sujeitos sociais. Explicando melhor, o próprio ato de nomeação, que inclui categorias 
como “intelectual” e “mestre” e características como “ilustrado” e “humilde”, tende a 
condicionar o comportamento do sujeito a ele associado, para além da problemática 
de tais adjetivações serem tidas como aparentes ou ilusórias. Isso, claro, enquanto 
os exercícios biográficos são feitos durante a vida do sujeito. Após sua morte, a in-
tencionalidade por trás do plano das representações instituídas não se perde, apenas 
sofre variações, tomando uma perspectiva memorialística e de consagração.
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Ao se considerar que os sujeitos que se propunham a biografar e comentar 
sobre figuras públicas eram, em sua grande maioria, personalidades que ocupavam 
posições próximas às do sujeito referido (o que é facilmente comprovado pelo sim-
ples fato de o acesso às letras e aos jornais ser extremamente limitado no Brasil no 
período estudado), infere-se que “essas narrativas, ao mesmo tempo em que cons-
truíam uma memória, guardavam também as marcas fundamentais de um grupo” 
(CHAMON, 2009, p. 183).

Nesse sentido, ao dizer sobre Aurélio Pires, seus pares diziam sobre si mes-
mos, suas relações, sensibilidades e pertencimentos. Diziam sobre os valores que 
eram apreciados entre eles, e construíam, assim, não apenas o outro e sua imagem 
fixada, mas também a memória de um grupo e a própria ideia do sujeito social como 
intelectual. Entendemos, pois, que Aurélio Pires fez-se e foi feito intelectual, e que tal 
funcionava como uma representação instituída, uma construção incorporada. Por 
isso mesmo, soa infantil a ideia de que os relatos de vida sobre Pires simplesmente 
demonstrem uma identidade finda, coerente e fixada. Naturalizada e dada, portanto. 

Entender o sujeito, suas funções sociais e suas relações concretas é o que per-
mite pensar o seu papel no mundo social e suas intencionalidades, escapando dos 
riscos da ilusão biográfica. A partir disso, encontra-se sentido na restituição de suas 
ações e estratégias, bem como das representações cunhadas por ele. Ao considerar 
Aurélio Pires como um sujeito intelectual, encarregado de funções sociais específicas 
dessa categoria de atuação pública, que, se não definem suas relações concretas, ao 
menos as balizam, partimos de um entendimento duplo do ser intelectual pautado 
tanto pela via das representações instituídas e suas formas de articulação citadas 
acima, quanto por uma extensa discussão conceitual a respeito do termo em si e a 
forma de pensá-lo para o contexto brasileiro do entresséculos XIX e XX.

Portanto, ao tratar dos recortes espacial e temporal desta pesquisa – que são, 
relembrando, o estado de Minas Gerais entre as décadas finais do século XIX e as 
iniciais do século XX, mas, especificadamente, entre 1878 e 1939 –, em função da 
trajetória de Aurélio Pires, optamos por chamar de campo intelectual o espaço de 
atuação pública de Aurélio Pires e seus pares, e que compreende jornais, institui-
ções profissionais (como a Escola Normal Modelo de Belo Horizonte e a Faculdade 
Livre de Medicina da mesma cidade), bem como associações de consagração (como 
o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais – IHGMG). Entendemos que este 
campo intelectual funciona, a partir das indicações de Bourdieu, como um espaço de 
criação, legitimação e consolidação de valores, comportamentos, projetos e repre-
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sentações que, ao dialogarem com o campo de poder, numa dialética de autonomia e 
dependência, apontam para a afirmação ou contraposição de discursos hegemônicos 
presentes na sociedade.

A partir, então, de um estudo de trajetória, a proposta consiste em valorizar o 
caráter relacional dos campos, tendo em vista que estes se constituem e constituem 
seus valores mediante uma lógica estruturada e estruturante, na qual a performance 
dos atores sociais é condição sine qua non da constituição de habitus, capitais sim-
bólicos etc. Nesse espaço relacional, para além de ações estratégicas, enxergamos, 
de acordo com Sirinelli (1990, 2003), a interpenetração do afetivo e do ideológico 
nas disputas de posição e nas relações de solidariedade. Assim sendo, e consideran-
do a importância das lutas pelos controles dos significados, como vemos em Rama 
(2015), buscaremos agora indicar e problematizar as representações ligadas a Au-
rélio Pires como um intelectual, entendendo-as também como objetos de batalha 
ideológica e indícios de como se dava a própria inserção do intelectual no debate 
público durante o período estudado. 

Como já dito, um dos objetivos deste texto é compreender os valores e dis-
positivos relacionados à construção de Aurélio Pires como intelectual, reconhecido 
assim pelo seu tempo e analisado como tal ante uma ampla historiografia sobre o 
tema. Para tanto, no primeiro item, debateremos teoricamente sobre o espaço de 
atuação intelectual, chegando a uma conformação central que bem dialoga com as 
fontes que tivemos à disposição e auxilia o trabalho de análise proposto. Assim sen-
do, após admitir a configuração de um campo intelectual à brasileira, que visitare-
mos recorrentemente nas páginas deste texto, é necessário explorar também o que se 
entende como “intelectual” desde o plano conceitual até o “plano das representações 
instituídas” (NUNES, 2000, p. 15).

Nunes (2000) pensa o plano das representações instituídas em diálogo com o 
conceito mais amplo de representação, que, no campo da História, foi reflexionado 
por Chartier, sendo as representações entendidas como “esquemas intelectuais que 
criam as figuras graças às quais o presente pode adquirir sentido, o outro tornar-se 
inteligível e o espaço ser decifrado” (CHARTIER, 1990, p. 17).

As representações estão sempre ligadas à posição que os indivíduos que a 
concebem ocupam num dado momento histórico, e espelham diferentes maneiras 
de se conceber a realidade. Por esse motivo, é necessário entender o espaço das re-
presentações como um campo de intensas lutas por sentidos que sinalizam para o 
reconhecimento de determinadas práticas sociais que são geradas a partir dessas re-
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presentações. Dessa forma, as representações tendem sempre a legitimar os lugares 
sociais, bem como a si mesmas, e devem ser apreendidas a partir de suas relações 
com três dimensões da experiência:

[...] o trabalho de classificação e de delimitação que produz as configu-
rações intelectuais múltiplas através das quais a realidade é contradito-
riamente construída pelos diferentes grupos; as práticas que visam fazer 
reconhecer uma identidade social, exibir uma maneira própria de estar no 
mundo, significar simbolicamente um estatuto e uma posição; por fim, as 
formas institucionalizadas e objetivadas graças às quais uns “representan-
tes” (instâncias coletivas ou pessoas singulares) marcam de forma visível 
e perpetuada a existência do grupo, classe ou comunidade (CHARTIER, 
1990, p. 23).

Seguindo essa lógica, Nunes (2000) concebe o plano das representações insti-
tuídas como aquele no qual os sujeitos representados podem assumir determinado 
comportamento ao levarem em consideração os valores que estão sendo a eles as-
sociados, tendo em vista que tais valores representam um conjunto de princípios e 
padrões que são tidos como ideais, almejáveis e identificáveis, especialmente se se 
tem em vista o caráter, em geral elogioso, dos exercícios biográficos e de nomeação. 

O que interessa, portanto, a respeito deste tipo de problematização, aqui to-
mada também como metodologia de análise das fontes de cunho biográfico sobre 
Aurélio Pires, não é indagar a veracidade das adjetivações utilizadas para representar 
Pires, e sim entender “como um sujeito passou pelos olhos de um tempo” (CHA-
MON, 2009, p. 185) e avaliar essas narrativas como “uma prática cultural de constru-
ção do outro, numa operação de constituição e fixação de uma imagem” (CHAMON, 
2009, p. 183), que funciona, seja pelo condicionamento das ações e comportamen-
tos do sujeito biografado, seja para a perpetuação de uma memória específica de 
um grupo. Afinal, relatos desse tipo “promovem uma interpretação do indivíduo, 
[...] devolvem ao social um sentido e um significado para a ação de seus sujeitos” 
(CHAMON, 2009, p. 184) e nos ajudam a compreender os espaços sociais na lógica 
relacional proposta por Bourdieu em suas obras, especialmente aquelas publicadas 
a partir de Regras da Arte.

Há, porém, que se estabelecer uma diferenciação entre a forma como Aurélio 
Pires foi representado ainda em vida e como o foi após a morte, pois essas formas 
sugerem diferentes estratégias de legitimação e, de acordo com o que foi observa-



97

do nas fontes, realçam distintas características que podem ser englobadas em duas 
acepções: a do intelectual e a do mestre.

Nas crônicas contidas nos cadernos de recortes feitos por Aurélio Pires para 
compor seu arquivo pessoal, o uso da palavra “intellectual” aparece oito vezes no 
Caderno 1 e oito vezes no Caderno 2. Todavia, de acordo com certo avanço tempo-
ral,6 é possível notar que a categoria, antes empregada para dizer sobre a “actividade 
intellectual”, a “vida intellectual” ou a “elaboração intellectual”, desgarra-se, ainda 
que ligeira e não completamente, da associação a um fazer, e passa a ser empregada 
a fim de designar um tipo específico de agente social, cuja referência de atuação fica 
implícita ao próprio conceito, utilizado sem o fornecimento de mais explicações ou 
descrições. 

Sintomaticamente, esse uso da categoria “intellectual” ligada ao sujeito apare-
ce justamente nomeando o próprio Aurélio Pires em duas ocasiões em que suas cor-
respondências foram publicadas em periódicos precedidas de alguma apresentação 
de sua figura feita por terceiros. O fato dos recortes preservarem essas apresentações 
elogiosas evidencia, com clareza, a importância desse reconhecimento para Pires.

Dizendo delas, então, na primeira ocasião, trata-se de uma introdução ela-
borada pela revista Vita,7 de Belo Horizonte, a fim de anunciar a participação de 
Aurélio no periódico:

Aurelio Pires8 o fino beletrista, o orador aplaudido, convidado a colabo-
rar em nossa revista, respondeu com gentileza fidalga ao nosso director.
Assegurando-nos o seu concurso inestimavel, o brilhante intellectual diri-
giu-nos as seguintes linhas de captivante generosidade [...] (APM - Fundo 
Aurélio Pires - AP-Caixa01).

A esta introdução segue a transcrição da carta escrita por Pires ao redator-
chefe de a Vita, Ernesto Cerqueira, na qual ele aceita o convite para ser um de seus 
colaboradores. Publicado em outubro de 1913, o trecho evoca características essen-

6 Tendo em vista que as crônicas são organizadas em uma lógica cronológica combinada a uma 
sistematização que também as agrupa por periódico. 
7 De acordo com recomendação do Arquivo Público Mineiro, todas as referências retiradas do fundo 
privado Aurélio Pires devem ser feitas da seguinte forma: APM - Fundo Aurélio Pires - AP-Caixa01.
8 Grifo original.
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ciais para entender a que estava ligada a representação de Aurélio Pires como inte-
lectual. “Fino beletrista”, “orador aplaudido”, “brilhante”, essas são as adjetivações 
usadas provavelmente pelo próprio Ernesto Cerqueira para descrever Pires, num 
exercício de nomeação que o incumbe de legitimidade para falar ao público por meio 
dos periódicos, e também serve para atrair e instigar o leitor da Vita.

Já em 11 de abril de 1915, sai no jornal O Mucury, de Téofilo Otoni, outra carta 
de Pires, dessa vez escrita para Alfredo Sá a fim de agradecer a transcrição publicada 
naquele jornal, em 21 de fevereiro do mesmo ano, de uma defesa feita à Reforma 
João Pinheiro e ao próprio ex-governador, falecido em 1908, e que fora primeira-
mente publicada no jornal O Momento. A carta, assim como a que foi publicada pela 
revista Vita, é precedida também de uma apresentação de Aurélio Pires:

D’esse festejado intellectual e conhecido professor, residente em Bello 
Horizonte, recebeu o nosso director a seguinte carta, que pela belleza da 
forma, pelo fundo conceituoso e magistral – como, aliás, tem tudo que 
sáhe de sua penna primorosa, pedimos venia para transcrever, com ella 
adornando nosso jornal (APM - Fundo Aurélio Pires - AP-Caixa01).

Aqui é interessante ressaltar a cisão que se dá entre “festejado intellectual” e 
“conhecido professor”, ambas as categorias sendo usadas para legitimação social, 
mas afastando o fazer docente da noção de intelectual, mais ligada ao desempenho 
da letras tal qual se vê empenhado no jornalismo.9

É Sirinelli, no mesmo texto em que diz sobre meios intelectuais que se organi-
zam em formato de redes, e que foi debatido no item anterior, quem elabora uma de-
finição do intelectual que, respeitando a ideia já muito bem estabelecida de que qual-
quer conceito tem sua variação de sentido de acordo com o tempo, “desemboca em 
duas acepções, uma ampla e sociocultural, englobando os criadores e os ‘mediado-
res’ culturais, a outra mais estreita, baseada na noção de engajamento” (SIRINELLI, 
2003, p. 242). Todavia, ainda que, para o autor, tanto o professor secundário, quanto 
o jornalista, estejam abarcados na acepção mais ampla de intelectual (SIRINELLI, 
2003, p. 242), estabelece-se a leitura que coloca o jornalismo mais próximo da cria-

9 Existe uma diferenciação entre o que faz a revista Vita, associando narrativamente a noção de intelectual 
às capacidades de escrita (das belas letras) e de oratória pública, e o que se vê no jornal O Mucury, que dá 
ao leitor duas modalidades que se somam sem se entrecruzarem: novamente, o professor e o intelectual.
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ção cultural, e a docência, por sua vez, mais ligada à mediação, que, comumente, foi 
entendida como um fazer menor, afastado da relevância vanguardista.

É isso que indicam Gomes e Hansen em prefácio da obra Intelectuais media-
dores: práticas culturais e ação política, publicada em 2014 e que engloba textos preo-
cupados com a noção do intelectual mediador, muitas vezes entendido como “mero 
transmissor”, 

alguém que conduz uma mensagem ou um produto cultural de um lugar 
ao outro, de um tempo ao outro, de um código cultural para outro, sem 
nada acrescentar ou transformar criativamente. Esse sujeito, no mais das 
vezes, costuma ser visto como alguém que não agrega valor ao produto 
cultural em questão. Mais ainda, é percebido como tendo “apenas” o papel 
de “simplificar” ou “didatizar” algum conteúdo, informação etc. (GOMES; 
HANSEN, 2014, s.p.).

As autoras, então, saem em defesa do intelectual mediador, apontando que a 
própria história cultural, especialmente a partir da contribuição de Roger Chartier 
e sua noção de “apropriação cultural”, estabelece que todos os sujeitos sociais são 
produtores de sentidos, não havendo recepção, leitura ou conformação de ideias que 
sejam passivas, conferindo, então, ao mediador cultural, a mesma capacidade de se 
envolver na “dinâmica de produção de sentido e de valor” (GOMES; HANSEN, 2014, 
s.p.) da qual participam os ditos criadores. Assim sendo,

o intelectual que atua como mediador cultural produz, ele mesmo, novos 
significados, ao se apropriar de textos, ideias, saberes e conhecimentos, que 
são reconhecidos como preexistentes. Com esses outros sentidos inscritos 
em sua produção, aquilo que o intelectual “mediou” torna-se, efetivamente, 
“outro produto”: um bem cultural singular (GOMES; HANSEN, 2014, s.p.)

Tocando em um ponto nevrálgico da análise que faço a respeito da represen-
tação de Pires como intelectual, Gomes e Hansen identificam a educação como a 
melhor expressão do processo de mediação cultural para afirmarem que

com frequência o intelectual mediador – que a ela dedica tempo, esforços 
e tem sempre um projeto político-cultural –, sobretudo quando exclusi-
vamente dedicado à mediação, não é nem mesmo reconhecido como inte-
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lectual, sendo negligenciado nas análises e considerado de valor secundá-
rio, quando não supérfluo (GOMES; HANSEN, 2014, s.p.).

Tem-se aí uma dupla questão ligada à mesma problemática: primeiro, o 
privilégio dado, nas pesquisas de trajetória, ao estudo de perfis intelectuais iden-
tificados com a vanguarda, ou aqueles que mais se aproximam da arena política 
(inclusive diretamente), em detrimento do investimento de investigação sobre in-
telectuais de tipo mediador, também observável, ainda que em menor medida, 
na área de História da Educação. Segundo, a cisão entre professor e intelectual 
que aparece nas próprias fontes consultadas e citadas acima, e que indicam uma 
tradição mais geral (no sentido de não historiográfica) em afastar o docente das 
representações de intelectual já no início do século XX, quando o termo começou 
a se expandir pelo mundo ocidental. 

A respeito da primeira questão, alinho-me com as ideias propostas por Gomes 
e Hansen e concebo o intelectual mediador como um expert que “se aperfeiçoa nas 
atividades de mediação e no uso de linguagem e estratégias com a sua experiência e 
com aquela acumulada ao longo do tempo” (GOMES; HANSEN, 2014, s.p.), desem-
penhando importante papel na formação de identidades e valores sociais.

Ao considerar o enfoque dado por Aurélio Pires ao exercício de atividades do-
centes durante sua carreira profissional (foi professor particular, professor e reitor 
do Ginásio Mineiro, professor e diretor da Escola Normal Modelo de Belo Horizonte 
e catedrático da Faculdade de Medicina) e levando em consideração as representa-
ções recorrentes sobre a sua figura, acaba-se por tomá-lo como um intelectual me-
diador, sem contudo limitar sua ação ou forçá-lo a se encaixar em um perfil mais 
estático. Isso porque, ao participar ativamente da Reforma João Pinheiro, ao escre-
ver seus livros, tanto de caráter humanístico, quanto os da disciplina farmacêutica, 
Pires situou-se como criador cultural. Ao mesmo tempo, pode-se ler sua atuação nos 
jornais de variadas formas, incluindo a pela acepção do engajamento.10

10 Isso porque foram muitas as ocasiões nas quais Pires reafirmou seu lugar de fala dentro dos jornais 
evocando a necessidade e a responsabilidade do engajamento, como pode ser visto nesse trecho de crônica 
publicada em 1891 no jornal O Pharol, de Juiz de Fora: “E’ esta a ultima carta que dirijo aos bons, aos 
benevolos leitores d’O Pharol, neste anno que se encerra depois de amanhã.Durante os doze mezes que o 
compuzeram, quantas vezes tive ensejo de molhar a penna no fel da indignação para lhes denunciar factos 
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Retomando a discusão sobre a maneira como Aurélio Pires foi representado 
pelo seu tempo, pensada a partir do plano das representações instituídas, é inte-
ressante notar como Pires vai conformando uma imagem de intelectual ao mesmo 
tempo racional, instruído em seu lugar de fala, austero em suas relações públicas, 
empenhado com a verdade universal, em acomodação com características comu-
mente ligadas à docência, como a paciência, a benevolência e, principalmente, a ge-
nerosidade. Não à toa, no mesmo trecho da revista Vita em que se apresenta uma 
figura das letras e da oratória, diz-se das “linhas de captivante generosidade”.

É este perfil apontado repetidamente como generoso e humilde que será re-
visitado em diversas ocasiões ao longo de sua vida pública, aparecendo também na 
estratégia narrativa escolhida por ele para levar a cabo seu exercício autobiográfico 
de maior envergadura, a autobiografia Homens e factos de meu tempo, na qual Au-
rélio escolhe como estratégia narrativa contar de sua vida por meio de suas relações 
com figuras tidas por ele como de maior relevância, entre elas o primo e cunhado 
Francisco Sá e o irmão Antonio Olyntho. Mas, especialmente após seu falecimento 
em 1937, a alcunha de Mestre cola-se à imagem de Pires, denotando uma outra con-
formação representativa, essa, sim, absolutamente associada à docência e que, como 
se verá, serviu menos para a legitimação de uma identidade de grupo, como de fato 
se dá com as representações post-mortem, e mais como estratégia de diferenciação, 
especialmente interessante para a família de Aurélio Pires e a própria Faculdade de 
Medicina, àquela altura já pertencente à Universidade de Minas Gerais. 

“MESTRE AURÉLIO ESTá CANSADO NO PRESENTE/ DE CARREGAR O 
FARDO CHEIO DO PASSADO”: A CONSAGRAÇÃO DO MESTRE

Quando, no início dos anos 1930, Pedro Nava escreveu o poema “Mestre 
Aurélio entre as rosas”, “numa tarde em que estava abrasado de saudades de Belo 

que a todos nós contristavam, filhos da época que atravessamos, cheia de incertezas, de vacillações e de 
imprevistos!” (APM - Fundo Aurélio Pires - AP-Caixa01).
No texto, que continua após esse fragmento, Aurélio Pires ainda diz do dever do jornalista de falar ao povo 
com imparcialidade e de denunciar os problemas do “terreno sáfaro e ingrato da politica cujo nivel tem 
baixado á depressão contristadora em que se acha o caracter nacional” (APM - Fundo Aurélio Pires - AP-
Caixa01).
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Horizonte” (NAVA, 2013, p. 321), o célebre poeta, que na ocasião exercia a me-
dicina na cidade paulista de Monte Aprazível, não só compôs um de seus mais 
famosos poemas (posteriormente publicado na Antologia dos Poetas Bissextos, de 
Manuel Bandeira, em 1946), como também a mais famosa representação de Auré-
lio Pires, que havia sido seu professor de Farmacologia na Faculdade de Medicina 
de Belo Horizonte. 

Em Beira-Mar, Nava conta como a imagem do poema e seu verso título nasce-
ram da impressão tida por ele e Afonso Arino de Melo Franco ao observarem Aurélio 
Pires caminhando pela praça da Liberdade ao retornar a sua casa, que ficava na rua 
Cláudio Manoel, a “rua onde as placas azuis/trazem o nome do poeta estrangula-
do” (NAVA, 1946, p. 173), depois do dia de trabalho no Arquivo Público Mineiro.11 
Nessa ocasião, Aurélio Pires já contava mais de 60 anos,12 logo começaria a escrever 
sua autobiografia e depois deixaria seus afazeres na Faculdade de Medicina de Belo 
Horizonte, ao se aposentar. Nava descreve uma figura de barbas tão brancas quanto 
as rosas que ornamentavam sua passagem, fala de olhos cansados do presente e de 
um coração que “vai batendo mais manso, mais devagar/ batendo, batendo/ tão só/ 
tão bom/ tão bom/ tão só...” (NAVA, 1946, p. 176), utilizando-se da sonoridade das 
onomatopeias para imitar o bater do coração de uma figura representada com do-
çura e melancolia.

Em suas memórias, Pedro Nava cita com frequência Aurélio Pires, contando 
de um cotidiano por ele observado, muitas vezes de perto, em função de sua íntima 
amizade com Francisco de Sá Pires, um dos filhos de Aurélio. Em Beira-mar, o poeta 
dedica algumas páginas à construção de uma breve biografia de Pires que desemboca 
na descrição de suas aulas de Farmacologia, nas quais Aurélio, segundo Nava, “trans-
mitia, ao mesmo tempo que o saber da matéria, o conhecimento humanístico” (NAVA, 
2013, p. 327). Nesse exercício biográfico, Nava cita a participação de Aurélio Pires nos 
jornais da época, bem como comenta sobre seu trabalho no Arquivo Público Mineiro. 
Todavia, seu investimento maior dá-se na descrição de Pires como professor. 

11 “Nasceu de impressão tida por Afonso Arinos de Melo Franco e eu – vendo-o passar vindo do trabalho, 
entre roseiras da praça da Liberdade. Seu vulto parecia deslizar entre as flores e logo demos legenda àquele 
quadro mineiro, exclamando simultaneamente – mestre Aurélio entre as rosas... Era um lindo verso e 
guardei-o dentro de mim” (NAVA, 2013, p. 321).
12 Aurélio Pires trabalhou no Arquivo Público Mineiro entre 1927 e 1930. Tendo em vista que ele nasceu em 
1862, Aurélio Pires deveria ter entre 65 e 68 anos na ocasião narrada por Pedro Nava.
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Criando uma espécie de dicotomia complementar entre professor e mestre, 
Nava primeiro escreve:

Guardo de seu curso a impressão do professor cheio de exatidão e escrú-
pulo, fazendo questão de nos dar toda a matéria prevista no programa 
e fiscalizando minuciosamente os nossos trabalhos práticos (NAVA, 
2013, p. 326).

Para depois acrescentar: “guardo, além desta, a imagem do mestre de bon-
dade e do mestre do improviso” (NAVA, 2013, p. 327). Aqui tem-se, ao se falar de 
Aurélio Pires, o professor associado à rigidez, à fiscalização, e o mestre associado à 
bondade, ao improviso como oposto do escrúpulo ligado ao primeiro tipo.

Se a alcunha de mestre lhe é dada justamente por um ex-aluno, já que Pedro 
Nava clama para si a criação do epíteto, como explica neste trecho:

Dr. Aurélio Pires... Professor Aurélio Pires... Assim é que ele era conheci-
do e chamado na Faculdade de Medicina, em Belo Horizonte e toda Mi-
nas. Tenho a vaidosa impressão de que Mestre Aurélio, como o lembram 
hoje, foi expressão cunhada por mim no poema muitas vezes transcrito 
[...] (NAVA, 2013, p. 321).

ela aparece frequentemente usada também pelos pares de Aurélio Pires, espe-
cialmente nas homenagens feitas quando de sua morte. Tem-se aí a representação, 
que, somada à de intelectual, torna-se a mais recorrente de Aurélio Pires, sendo am-
bas carregadas de valores sociais que muito dizem do tempo em que são concebidas. 

Nesse sentido, por exemplo, é interessante notar que Pedro Nava usa termos 
como “intelectual afável” (NAVA, 2013, p. 325), novamente associando à figura do 
intelectual, usualmente classificado por uma racionalidade latente, uma caracterís-
tica do domínio sentimental e íntimo, e que carrega um sentido estratégico na cons-
trução da figura pública de Aurélio Pires nos termos em que foi debatida anterior-
mente, e que se consolida a partir da representação do mestre, sendo esse aquele que 
permite e desperta o carinho ligado para além do reconhecimento pela boa execução 
de seus afazeres profissionais.

A respeito da noção de “mestre”, pode-se dizer que ela aponta para duas dis-
tintas interpretações: a da autoridade e a da proximidade. Explicamos: até o advento 
republicano, que estabelece a isonomia como valor fundamental, o mestre distin-
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guia-se de seus “comandados” ou “pupilos” por meio da construção de uma auto-
ridade romântica pautada nas ideias religiosas e paternais. Havia em torno dessa 
figura a marca da tentativa de se “tornar exemplo a se seguir ao discursar a partir do 
lugar da certeza” (PEREIRA, 2008, p. 6). Com a modernidade e a crise da autoridade, 
o mestre passa a se pautar pela “sagrada missão pedagógica”,13 e, a partir de então, “a 
abnegação exigida aos mestres os tornam dóceis e devotados a uma causa sacrificial” 
(PEREIRA, 2008, p. 6), sem, contudo, deixar de cultivar a nostalgia da autoridade 
que os separava dos demais. 

Pedro Nava, ao explicar sua inspiração para a nomeação de Pires como mes-
tre, desenvolve uma explanação legitimada por um conhecimento adquirido no foro 
familiar, a ele frequentemente autorizado, e que permitia, a quem convivia com Au-
rélio Pires mais de perto e “conseguia atravessar a sua muralha de cerimônia”, saber 
que “não havia contato humano variado, imprevisto, jucundo e galhardo como o 
seu” (NAVA, 2013, p. 325). Nava então expõe:

Parece que essa aceitação de nova apelação para nosso querido lente era 
uma compreensão inconsciente do que Júlio de Matos pôs em palavras 
tão certas quando disse que a qualidade do professor era o ‘saber muito’ e 
do mestre, esse predicado e mais um ‘vasto amor da mocidade. ‘Porque’ 
– continua – ‘se as relações entre o professor e o aluno se interrompem 
e se suspendem, transpostas as aulas, as do mestre com o discípulo são 
incessantes e supõem uma afinidade intelectual que a natureza humana 
dificilmente comporta sem uma larga base afetiva.’ Era o que sentíamos 
por Aurélio e o Cavalcanti,14 sem querer, já estava me encucando do poe-
ma futuro quando só o chamava de Tio Aurélio ou de Pai Aurélio (NAVA, 
2013, p. 322).

Destaca-se nesse trecho a aproximação do mestre da figura paternal e o peso 
afetivo na concepção da “nova apelação”. O mestre aqui ultrapassa a afinidade inte-

13 Tal como foi exposto pela obra de Eliane Marta Lopes, de 2003, que tem como título, justamente, A 
Sagrada Missão Pedagógica.
14 Joaquim Nunes Coutinho Cavalcanti foi colega de Pedro Nava na Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, 
tendo também sido aluno de Aurélio Pires e frequentado sua casa por conta da proximidade com Francisco 
de Sá Pires, o recorrente Chico Pires nas memórias de Nava. 
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lectual, onde se estabelece o primeiro contato, e cria relações nas quais o diferencial 
é o “vasto amor da mocidade”.

Em outro momento, Nava apresenta uma possível explicação para a dita 
docilidade de Pires: como o professor não havia, por conta de dificuldades finan-
ceiras, conseguido finalizar sua graduação em medicina, “em tudo procurou dar 
aos moços o que não tivera. Desde a paciência que não encontrara nos seus ins-
trutores, até a possibilidade de terem uma faculdade onde se fazerem médicos” 
(NAVA, 2013, p. 327), evocando a participação de Aurélio Pires na fundação da 
Faculdade Livre de Medicina de Belo Horizonte em 1911.

Nas páginas das memórias de Pedro Nava, muitos são os professores por ele 
chamados de mestres, como o próprio Alfredo Balena, que hoje nomeia a avenida 
de Belo Horizonte onde se localiza a atual Faculdade de Medicina pertencente à 
UFMG desde 1927. Contudo, a nomeação de Aurélio Pires é a única amplamen-
te justificada em texto, legitimando não só o valor da relação construída entre 
ambos, mas também a representação em si, numa tentativa de conformação de 
valores específicos que reforçavam a figura de um mestre pautada mais pela pro-
ximidade que pela autoridade das letras. Por isso também as adjetivações: Pires 
imortalizou-se nas palavras de um dos mais lidos poetas mineiros como “mestre 
egrégio, mestre de generosidade e benevolência, mestre magnânimo!” (NAVA, 
2013, p. 327).

Outro que, em suas homenagens póstumas a Aurélio Pires, ressalta a figura 
do mestre é João de Mello Teixeira. Ao assumir a disciplina de Farmacologia na 
Faculdade de Medicina em 1937 em razão do falecimento de Pires, o professor ela-
borou, para sua aula inaugural, o discurso “Elogio do professor Aurélio Pires”, que 
posteriormente foi publicado no jornal Minas Geraes e inserido, tal qual o poema 
de Pedro Nava, na autobiografia Homens e fatos de meu tempo.

Nesse discurso, Mello Teixeira expõe de forma resumida alguns pontos im-
portantes da trajetória profissional de Pires, construindo um perfil de Aurélio no 
qual duas características são realçadas e frequentemente reafirmadas: a inteligên-
cia e a bondade. Em suas palavras, “tais características definiam em traços fortes a 
sua [de Aurélio Pires] individualidade. E foram esses atributos que delle fizeram, 
em todos as situações da vida, e em todas as manifestações do eu, a figura aposto-
lar do mestre” (MELLO TEIXEIRA, 1939, p. 321). 

Mello Teixeira assim continua sua elaboração, reafirmando o epíteto de 
mestre, explicando-o, tal qual Pedro Nava viria a fazer em Beira-mar:
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Ser o professor, ser o mestre, era tão característico nele, que, em Minas, a 
linguagem da amizade, da ternura e da admiração, quando a ele se referia 
sintetizava-o na expressão sugestiva: Mestre Aurélio.
Mestre Aurélio... mestre de saber e de cultura; mestre de bondade e de 
caráter; mestre de maneiras e elegância mental; mestre de simpatia e de 
suavidade (MELLO TEIXEIRA, 1939, p. 321).

Seguindo o discurso, surge uma sutil justificação a respeito das escolhas pro-
fissionais tomadas em vida pelo homenageado recém-falecido naquele momento, e 
que foi pensada e concebida como necessária, provavelmente em função de o perfil 
de atuação pública de Pires ter sido ligeiramente afastado do que era mais usual no 
período: a inserção da arena da política partidária. Mello Teixeira expõe, então, que

proclamada a República, Aurélio Pires, pelos serviços à causa, pelas ami-
zades que desfrutava, pelas altas qualidades de espírito e de caráter, teria 
garantido ao sol que despontava o lugar que lhe era devido, mas o seu 
temperamento não coadunava com o clima pérfido da política partidária 
(MELLO TEIXEIRA, 1939, p. 321). 

Desse modo, ele continua, afirmando que Aurélio Pires, como possuidor de 
um “sólido substrato de humanidades e de instrução clássica fertilizando uma men-
talidade privilegiada [...] e que o destinaria ao triunfo na vida pública qualquer que 
fosse o setor que escolhesse” (MELLO TEIXEIRA, 1939, p. 318), opta por seguir a sua 
“destinação vocacional: ser professor, ser o que foi durante toda a sua brilhante exis-
tência – mestre. Mestre dos moços. Mestre pelo talento, pela cultura, pelo caráter, e 
pelo coração” (MELLO TEIXEIRA, 1939, p. 320).

Destacam-se outras adjetivações e nomeações de Pires, tal qual a de “artista 
da palavra”, ligada a sua faceta de “escritor, jornalista, orador, dos de mais fino qui-
late” (MELLO TEIXEIRA, 1939, p. 327). Porém, é revelador o fato de que, no texto 
que de certa maneira encerra a vida de Pires, por ter sido o escolhido para fechar o 
livro de suas memórias, em nenhum momento ele é chamado diretamente de inte-
lectual, e a encarnação sintetizada, consagrada, possível e coerente é, definitivamen-
te, a de mestre.

Há que se dizer ainda sobre as questões da memória que perpassam a pro-
blemática que enfrentamos agora. Não se pode perder de vista que os dois autores 
responsáveis pelas homenagens aqui citadas acabam por dizerem si mesmos, afinal, 
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ambos vêm a ocupar o espaço que delegavam a Aurélio Pires como mestre em suas 
vidas. Joaquim Alves de Aguiar, no livro Espaços da memória: um estudo sobre Pedro 
Nava, faz grande explanação nesse sentido:

Nem precisaríamos falar o quanto as relações de Nava com Aurélio Pires mar-
cariam o futuro narrador das Memórias. As coisas que este diz do mestre apli-
cam-se com perfeição a si mesmo. A descrição do homem que sabia contar 
histórias funciona como sequência de autodefinição da mesma voz que o des-
creve, retirando-o das brumas do tempo. A memória prodigiosa, a fixação nos 
espaços que alicerçaram trajetória, a oscilação constante do cômico ao sério, a 
poesia insuflando o processo de reconstituição do passado – tudo o que se lê a 
respeito de Aurélio Pires compõe, por assim dizer, um retrato antecipado do 
escritor que Nava viria a ser, na velhice (AGUIAR, 1998, p. 122).

No caso de Mello Teixeira, a ocupação de um espaço anteriormente perten-
cente a Aurélio Pires é mais objetiva, inclusive temporalmente, e menos abstrata. Ao 
fazer seu “elogio do professor Aurélio Pires”, o novo professor de Farmacologia da 
Faculdade de Medicina da UMG está, pois, sedimentando o perfil de uma figura que 
lhe faria sombra durante muito tempo. Há ali, também, contida em suas palavras, 
uma representação da própria instituição, uma reafirmação de sua importância e da 
importância de seu cargo dentro dela, bem como uma espécie de pedido de licença, 
como se pode ler neste trecho:

Muda e extinta está, para sempre essa voz [de Aurélio Pires]. Mas as suas 
ressonâncias perdurarão sempre, como sempre a recordação dele há de 
perdurar, palpitante, luminosa e viva, em nosso coração e nesta Casa [a 
Faculdade de Medicina], seu grande sonho, de que foi o mais antigo e 
estrênuo idealizador e de que era um dos maiores ornamentos.
Mas a vida continua... tem de continuar. Alguém deve suceder na fila do 
que tombou. Cabe-me a difício tarefa (MELLO TEIXEIRA, 1939, p. 316).

Uma representação instituída que já não pode mais dimensionar o objeto de 
quem fala, mas que, a partir do que se consagrou das representações anteriores, exe-
cutadas em vida, e que sedimentam a encarnação do mestre, acabam por devolver ao 
social uma memória de um grupo e uma estrutura de valores amplamente relacioná-
vel a vários perfis da época. 
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Enfim, o que inferimos dessa época é a noção de uma geração que evoca o 
intelectual especialmente pelo engajamento e representa-o próximo ao campo polí-
tico, ao mesmo tempo que admite e exalta as riquezas de um dito trabalho intelectual 
executado pelo professorado, o que pode ajudar também a compreender este mo-
mento histórico no qual as universidades começam a se tornar o lugar para onde o 
intelectual especializado se lança. De todo modo, a questão do reconhecimento, que 
até hoje pauta discussões teóricas – tais quais a apresentada sobre o intelectual me-
diador no âmbito da História Cultural –, é passível de ser observada aqui, indicando, 
portanto, um paradigma do período.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se as representações póstumas de intencionalidades conformadas à consa-
gração da figura pública15 apontam para a afirmação da ideia de mestre, elas não 
silenciam a representação dele como intelectual, ou anulam as características mais 
associadas a esta, como a valorização das letras e o elogio ao engajamento, espe-
cialmente a respeito dos embates em torno da fundação da Faculdade de Medicina 
de Belo Horizonte. Compõe-se, assim, um quadro de características associativas 
amplificado que, se, por um lado, buscou confirmar a legitimidade da atuação pú-
blica de cunho politizado de Pires, localizando-o entre seus pares numa estratégia 
de posicionamento no campo bem-sucedida a seu tempo; por outro, falhou a mé-
dio prazo em sua capacidade de perpetuação de uma memória do sujeito, tendo 
em vista o apagamento gradual da figura de Aurélio Pires em comparação com 
muitos de seus pares cujos nomes são reconhecidos no cotidiano com facilidade 
até os dias de hoje,16 ou que têm suas trajetórias de vida frequentemente revisita-
das por trabalhos historiográficos. Sintoma disso, essa é a primeira pesquisa de 
maior fôlego sobre Aurélio Pires, ainda que este tenha deixado disponível ampla 
documentação facilmente encontrada no Arquivo Público Mineiro, no arquivo do 

15 Como indica o próprio fato de o poema Mestre Aurélio entre as rosas e o discurso de Mello Teixeira 
comporem a edição da autobiografia de Pires publicada em 1939 pela Editora Nacional.
16 Caso de João Pinheiro, Francisco Sá, Alfredo Balena, Nelson de Senna. Ainda que grande parte da 
população mineira não saiba dizer exatamente quem foram essas figuras, seus nomes compõem parte do 
imaginário social de várias cidades do estado, especialmente Belo Horizonte.
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Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais e no Centro de Memória da Fa-
culdade de Medicina da UFMG. 

O pouco reconhecimento das gerações nascidas após o período de atuação de 
Aurélio Pires talvez se elucide pela própria desvalorização crescente experimentada 
pelo professorado e por características da cultura política brasileira que explicam o 
enaltecimento recorrente de figuras de atuação política stricto sensu e de profissio-
nais liberais. Não à toa, é possível observar um interesse maior por Aurélio Pires a 
partir de 2011, quando, em função das comemorações dos 100 anos da Faculdade de 
Medicina da UFMG, houve uma cerimônia solene de inclusão de seu nome no grupo 
dos fundadores da Instituição, seguida da instalação de peças de cobre com a repro-
dução das assinaturas dos fundadores no hall de entrada da faculdade, garantindo 
uma visibilidade maior ao ato e à figura de Pires.

Esse foi, pois, um dos pontos que a pesquisa aqui apresentada problematizou 
no seu decorrer e que começou com um simples questionamento: “por que, no cam-
po da história dos intelectuais, não existe nenhuma pesquisa sobre Aurélio Pires?”. 
Tínhamos, então, uma questão que, enquanto refletida, permitiu articular o estudo 
da trajetória de Pires aos problemas da consagração e do ser um intelectual ligado 
de forma mais direta à docência. Cremos ter sido essa uma das motivações para que, 
no exercício da escrita, acabássemos por formular uma estrutura narrativa que con-
sistiu na elaboração deste texto, preocupado com a localização de Aurélio no campo 
intelectual e a compreensão de seu posicionamento no social, o que, tendo sido feito, 
permite, agora, que sigamos mais dotados de capacidade e de ferramentas para pro-
blematizar e compreender seus posicionamentos e representações sobre a educação.
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SOBRE A MODERNIDADE PEDAGÓGICA DOS 
GRUPOS ESCOLARES SERGIPANOS: O QUE 
REVELAM AS MEMÓRIAS DE PROFESSORES 
(1920-1949)

Laisa Dias Santos
Luzianne dos Santos
Raylane Andreza Dias Navarro Barreto

INTRODUÇÃO

Grupo escolar? “Templos de luz” e “Escola Comum!”, “Vitrines da República” 
e “Escola de boa fama!”, “Palácio” e “Escola de difícil acesso!”, “Consagrados à deusa 
da instrução” e “Escola Tradicional!”. Ao questionar discursos governamentais e a 
memória de 12 professores sergipanos, a fim de identificar os sentidos produzidos 
em torno de grupos escolares sergipanos, atentando para os interesses forjados e a 
posição dos sujeitos que os utilizaram, diferentes representações foram reveladas. 
Estas que, parafraseando Chartier (1990), descrevem a sociedade tal como pensam 
que ela é ou como gostariam que fosse, ao serem postas frente a frente, revelaram 
contradições e afastamentos.

Com base no projeto de pesquisa “Moderno, Modernidade, Modernização: a 
educação nos projetos de Brasis – séc. XIX e XX”, buscamos pensar a modernização 
educacional trazida pelos grupos escolares a partir do seu interior e suas implicações 
para os sujeitos, ritmos, conteúdos e formas desse espaço. Considerados símbolos 
da modernidade propostos pela República, tal tipo de instituição educativa, a par-
tir de seu tempo escolar, seu espaço e seu método de ensino, teve, pari passu, um 



114

papel relevante para a construção de uma nova representação da “escola” para o 
povo brasileiro. Para Faria Filho (2000, p. 31), “a criação dos grupos escolares era 
defendida não apenas para ‘organizar’ o ensino, mas, principalmente, como uma 
forma de ‘reinventar’ a escola, objetivando tornar mais efetiva a sua contribuição 
aos projetos de homogeneização cultural e política da sociedade”. Para tanto, essa 
proposta de modernização pedagógica envolveu uma pluralidade de agentes e ações, 
que não necessariamente se resume à intelectualidade brasileira, mas que também 
comporta sujeitos escolares, como alunos e professores, permitindo, dessa forma, a 
criação de um imaginário pedagógico composto de interações entre dispositivos de 
normatização escolar e práticas de agentes do interior da escola.

Fundamentados na História Cultural, que tem por principal objetivo “identifi-
car o modo como em diferentes lugares e momentos uma realidade social é construída, 
pensada, dada a ler” (CHARTIER, 1990, p. 17), objetivamos interpretar as representa-
ções que 12 alunos/professores sergipanos atribuíram aos grupos escolares urbanos 
construídos nos territórios do centro-sul e sul sergipanos, na primeira metade do sé-
culo XX, e sua relação com outros tipos de escolas primárias. A fim de contemplar 
as escolas graduadas, para além de símbolo de modernidade, consideramos sentidos 
culturais, ideológicos, sociais e educacionais que também foram atribuídos pelos sujei-
tos que delas fizeram parte. Para atingir tal objetivo, foi utilizada a noção de “represen-
tações” de Chartier (1990), com o sentido de decodificar a forma como os sujeitos, por 
meio das narrativas, exibem e/ou apresentam os grupos escolares, o que, por sua vez, 
direciona-nos ao lugar em que o indivíduo está inserido e, mais que isso, de como ele 
apreende essa realidade. 

O período delimitado vai desde a criação do primeiro Grupo escolar nas re-
giões estudadas até a implantação, no estado de Sergipe, dos grupos escolares rurais, 
que diferiam dos grupos escolares urbanos por possuírem características1 distintas, 
como localização, estrutura física, conteúdo programático e material escolar. Tal 
tipo de escola fez parte do projeto de expansão e melhoria do Ensino Primário Ru-
ral,2 proposto pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (Inep) iniciado no ano 

1 Sobre as Escolas Rurais em Sergipe ver: SILVA, R., 2016.
2 Em 1946, teve início a construção, pelo governo federal, de escolas nas zonas rurais, de fronteira e 
colonização, como uma maneira de dar aplicação ao chamado Fundo Nacional do Ensino Primário, 
criado em 1912, reformado em 1914 e regulamentado em 1945, mas até então sem qualquer aplicação. 
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de 1946. Assim, entre os anos de 1924 e 1949, foram construídos, no espaço delimi-
tado, os grupos escolares urbanos elencados a seguir.

QUADRO 1 - Grupos escolares construídos entre os anos de 1924 e 1949 
no centro e no sul sergipanos

Nome do 
grupo escolar Atuação do patrono Governo em  

que foi construído Localização

1) Grupo Escolar 
Fausto Cardoso (1924)

Jurista e político Maurício Graccho 
Cardoso (1922-1926)

Praça da matriz Barão 
de Santa Rosa – 
Centro da cidade de 
Simão Dias

2) Grupo Escolar 
Sylvio Romero (1924)

Professor, folclorista, 
crítico literário e 
político

Maurício Graccho 
Cardoso (1922-1926)

Praça do Rosário – 
Centro da cidade de 
Lagarto

3) Grupo Escolar 
Gumersindo Bessa 
(1923)

Jurista e 
desembargador

Augusto Maynard 
Gomes (1942-1945)

Av. Lourival Batista 
– Praça da Matriz da 
cidade de Estância

4) Grupo Escolar 
Severiano Cardoso 
(1924)

Professor e político Maurício Graccho 
Cardoso (1922-1926)

Avenida Joaquim 
Macedo – Centro da 
cidade de Boquim

5) Grupo Escolar 
Tobias Barreto (1943)

Professor, jurista e 
político

Maurício Graccho 
Cardoso (1922-1926)

Av. Sete de Junho – 
Centro da cidade de 
Tobias Barreto

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Mensagens de presidentes/governadores de Sergipe (Arquivo 
público do Estado de Sergipe-Mensagens, 1921-1960), Santos (2013) e Guaraná (1925).

Para entender os sentidos atribuídos aos grupos escolares e a relação com 
outros tipos de escolas, optamos pelo entrecruzamento dos discursos oficiais e do-
cumentos textuais com narrativas3 de alunos e/ou professores. Com tal intuito, os 

Ao Ministério da Educação foi atribuída a responsabilidade da aplicação e distribuição desses recursos, 
cabendo ao Inep a elaboração de um programa geral de construções escolares no interior do país. O objetivo 
era desenvolver o ensino tipicamente rural e dar-lhe a assistência necessária.
3 As narrativas utilizadas para compor este trabalho fazem parte do projeto de pesquisa “Memória Oral 
da Educação Sergipana”, que teve como objetivo compreender como se constituíram os modos de educar 
de educadores atuantes no território sergipano. Tal projeto conta com um acervo audiovisual composto 
por 145 entrevistas que envolvem professores com idade entre 55 e 103 anos que estudaram e ensinaram 
no estado de Sergipe. Coordenado pela Profa. Dra. Raylane Andreza Dias Navarro Barreto, este projeto foi 
financiado pelo CNPq. Edital MCTI/CNPq/MEC/CAPES. N. 18/2012. Nº do processo 405366/2012-4 e pelos 
Programas de Iniciação Científica CNPq e PROBIC/UNIT.



116

procedimentos metodológicos para o desenvolvimento dessa pesquisa recaíram na 
pesquisa documental e na metodologia da história oral. A pesquisa documental deu-
se pela utilização de Leis, Decretos, Mensagens de Presidentes de Estado e Relatórios 
do Inep. Tais fontes permitiram encontrar informações sobre os aspectos legais e de 
parte da memória “oficial” das instituições estudadas. A escolha da metodologia da 
história oral, por sua vez, foi considerada útil para a compreensão das histórias do 
cotidiano, da história política, das memórias, das histórias de comunidades, como 
também das instituições públicas e privadas, dos indivíduos, biografias, histórias 
de experiências, registro de tradições culturais, entre outras (ALBERTI, 2004). Essa 
metodologia permitiu neste trabalho investigativo, especificamente, a apropriação 
de lembranças de 12 alunos e/ou professores que vivenciaram de forma (in)direta 
rotinas dentro dos grupos escolares eleitos como objeto de estudo da pesquisa.

Outros tipos de escolas primárias foram envolvidos nesse estudo, porque é tam-
bém nas relações que se estabelecem entre a instituição, os sujeitos escolares e outros 
tipos de escolas que se pode entender como os grupos escolares se comportam dentro de 
uma lógica mais ampla no sistema educacional. Assim, levar em consideração os sentidos 
atribuídos a outros tipos de escolas pelos sujeitos que delas fizeram parte é alargar possi-
bilidades de se compreender por que os sentidos sobre os grupos escolares oscilam entre 
prédios prediletos e instituições desprivilegiadas. Desse modo, as narrativas dos alunos/
professores elencados no Quadro 2 tornaram possível essa interpretação.

QUADRO 2 - Alunos/professores entrevistados
Nome dos entrevistados Data de nascimento
Amariles Gomes Moura 09 de fevereiro 1943

Ana Maria Fonseca Medina 20 de outubro de 1941
Ana Rodrigues de Menezes 02 de fevereiro de 1927

Cordelha do Nascimento Costa 1930
Josefa Santana de Jesus 21 de outubro de 1931

Lindomar Firmo da Silva Macedo 31 de julho de 1936

Maria Auxiliadora Oliveira 06 de fevereiro de 1942

Maria dos Santos Santana 24 de março de 1936
Maria Eurides da Silva 03 de setembro de 1931

Murilo Mellins 22 de outubro de 1928
Olda do Prado Dantas 03 de março de 1912

Risoneuma Soares Feitosa 24 de junho de 1945

Fonte: Elaborado pelas autoras a parir das entrevistas realizadas.
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O entrecruzamento dos mencionados tipos de fontes exibiu diversos sentidos 
sobre as escolas primárias, que, em vez de serem sobrepostos ou mesmo anulados, 
foram somados, ampliando, dessa forma, as representações sobre o objeto, na me-
dida em que revelam mais elementos que necessariamente os aproximam do real. 
De igual modo, buscar os projetos educativos, como o da implantação dos grupos 
escolares, é demandar uma infinidade de percepções, experiências e representações 
que dão margem à compreensão de forma mais alargada da realidade. Parafraseando 
Magalhães (2004), as mudanças na educação e na pedagogia são lentas e constituem-
se mediante multidimensionalidades e combinatórias de princípios, representações, 
práticas, apropriações, pois as transformações escolares, apesar da sua autarquia e 
da sua internalidade, não podem deixar de ser interpretadas como a materialização 
e o reflexo de preocupações educativas de caráter amplo e profundo, cuja implemen-
tação pode ser lenta e conflituosa. 

MEMÓRIAS DE ALUNOS E PROFESSORES SOBRE OS GRUPOS 
ESCOLARES SERGIPANOS

Interpretar os modos e/ou os motivos que traduzem uma realidade, identifican-
do como ela é construída, pensada e dada a ver, é enveredar pelo caminho já menciona-
do: o das representações. A partir do dicionário Furetière, Chartier (1990) entendeu-as, 
por um lado, como dando a ver uma coisa ausente, o que supõe uma distinção radical 
entre aquilo que representa e aquilo que é representado; e, por outro, como a exibição 
de uma presença, como apresentação pública de algo ou de alguém.

Foi como “Símbolos da República” que os grupos escolares foram dados a ver 
pelos discursos governamentais e documentos textuais estudados. Ao representar uma 
nova configuração escolar, que se construía e se impunha como uma nova escola, o 
Grupo Escolar acabou por materializar interesses políticos, sociais, econômicos e cul-
turais que se pretendia viabilizar com a nova forma de governo. Segundo Souza (1998), 
um amplo projeto civilizador foi gestado com a Proclamação da República e nele a 
educação popular foi considerada uma necessidade política e social. Para a autora:

A exigência da alfabetização para a participação política (eleições diretas) 
tornava a difusão da instrução primária indispensável para a consolidação 
do regime republicano. Além disso, a educação popular passa a ser con-
siderada um elemento propulsor, um instrumento importante no projeto 
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prometeico de civilização da nação brasileira. Nesse sentido, ela se articula 
com o processo de evolução da sociedade rumo aos avanços econômico, 
tecnológico, científico, social, moral e político alcançados pelas nações 
mais adiantadas, tornando-se um dos elementos dinamizadores dessa 
evolução (SOUZA, 1998, p. 27).

Os grupos escolares foram construídos para atender ao projeto republicano 
de educação, o que passava por etapas sucessivas que iam além do ensinado, pois era 
necessário convencer, legitimar, instruir, dar-se a ver. Por isso, os edifícios das es-
colas graduadas, em especial os primeiros a serem construídos, deveriam ser majes-
tosos, uma vez que este destaque legitimaria um espaço próprio para uma educação 
que passava a ser pública, gratuita e obrigatória. Como modelo de escola primária 
que, no campo das ideias, colocava a escola isolada como um vestígio imperial que 
desapareceria com o tempo e superava qualitativamente as escolas particulares, os 
grupos educavam a partir do visual e pelas novas práticas pedagógicas a eles rela-
cionadas. O prédio deveria ser projetado como um espaço que incutiria noções de 
civilidade, ordem, moral e higiene. Para tanto, precisava ser visto e admirado, pois 
era por meio desse espelho da República que o ideário e o imaginário sociopolítico 
republicano iam ser transmitidos e, assim, apropriados. Nesse sentido, os primeiros 
grupos escolares, que tiveram características monumentais, destacando-se pela ar-
quitetura e pomposidade, ocupavam um lugar de destaque no espaço urbano.

Os grupos escolares no Brasil foram criados inicialmente no estado de São 
Paulo, no final do século XIX. A construção dessas instituições ocorreu atrelada à 
disseminação do ideário de uma educação escolarizada, com a proposta de superar 
as escolas isoladas e reunidas. Os grupos seriam os responsáveis por um novo mode-
lo de educação que marcava o início da República no Brasil, apresentando caracte-
rísticas da escola graduada, modelo utilizado em diversos países da Europa no final 
do século XIX. 

Os grupos escolares, segundo os estudos de Bencostta (2005, p. 70-71), são 
entendidos como “[...] a reunião de várias escolas primárias de uma determinada 
área em um único prédio”. Esta modalidade de escola primária apresentava um en-
sino seriado, em que os alunos eram distribuídos homogeneamente em salas com 
orientação de um só professor. Nesse sentido, os grupos escolares “nasceram” do 
compromisso da República com o novo e com a modernidade do ensino primário, 
representando assim 
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[...] profundas transformações na organização e na constituição dos siste-
mas estaduais de ensino público no país. O novo modelo de escola exigia 
altos investimentos, pois pressupunha a edificação de espaços próprios 
e adequados para o funcionamento das escolas, professores habilitados, 
mobiliário moderno e abundante material didático. A racionalidade e a 
uniformidade perpassavam todos os aspectos da ordenação escolar, desde 
o agrupamento homogêneo das crianças (alunos) em turmas mediante a 
classificação pelo grau de conhecimento consolidando a noção de classe e 
série, o estabelecimento de programas de ensino (distribuição ordenada 
das atividades e dos saberes escolares), a atribuição de cada classe a um 
professor, a adoção de uma estrutura burocrática hierarquizada – uma 
rede de poderes, de vigilância e de controle envolvendo professores, di-
retores, porteiros, serventes, inspetores, delegados e diretores do ensino. 
Perpassavam também a ordem disciplinar impingida aos alunos – asseio, 
ordem, obediência, prêmios e castigos (VIDAL, 2006, p. 28).

No estado de Sergipe, os grupos escolares começaram a ser criados a partir do 
século XX, mais precisamente no ano de 1911, por meio do Decreto nº 563, de 12 de 
agosto do mesmo ano. O Grupo Escolar Modelo, inaugurado em 1911 na capital, foi 
o primeiro a ser implantado no estado. Em 1918, foi construído, na cidade de Cape-
la, por meio do Decreto nº 679, de 30 de setembro de 1918, o Grupo Escolar Coelho 
e Campos, sendo esse o primeiro a ser construído no interior do estado. Segundo 
Santos (2013, p. 38), “[...] tratava-se de escolas graduadas, que reuniam turmas se-
riadas, geralmente divididas por sexo e que funcionavam em prédios especialmente 
projetados para ser escola”.

As primeiras bases para reforma do ensino, após a implantação desse tipo de 
instituição educativa em Sergipe, deram-se, sobretudo, no ano de 1923, período em 
que ocorreu a aprovação da Lei nº 852. Tal lei dispôs sobre as bases que deveriam 
orientar a reforma, com ênfase nos elementos do ensino das escolas primárias, bem 
como na reforma do ensino normal do Estado de Sergipe. Com a instituição dessa lei, 
o ensino primário passou a ser configurado da seguinte forma:

O ensino primário se dividirá em ensino elementar e ensino superior, mi-
nistrados em escolas isoladas, escolas reunidas e grupos escolares, exclu-
sivamente destinados a meninos de ambos os sexos, dos sete aos quatorze 
anos de edade. Os menores de sete só poderão ser officialmente admitidos 



120

em escolas maternaes ou jardins de creanças; os maiores de quatorze, em 
escolas de adultos, diurnas ou nocturnas, a juízo do Governo (SERGIPE, 
1923, p. 28).

Em Sergipe, o estudo de Magno Francisco de Jesus Santos, sobre a arquitetu-
ra dos grupos escolares como ecos da modernidade, revela que as escolas gradua-
das sediadas em prédios suntuosos foram construídas até o ano de 1926. Assim, 
apenas 15 grupos escolares,4 dos 41 construídos em Sergipe, foram considerados 
verdadeiros palacetes, pois reuniam os seguintes elementos: uma escadaria; um 
amplo espaço, bem arejado e ventilado; altura, pintura e janelas elevadas, estas 
últimas ao mesmo tempo que evitavam o desvio da atenção dos alunos garantiam 
boa iluminação; traços retilíneos, sóbrios e simétricos das paredes; corredores 
laterais; e porões que colocavam os grupos acima da sujeira das ruas (SANTOS, 
2013). É necessário considerar que essa suntuosidade está ligada ao desenvolvi-
mento econômico e cultural do local onde os grupos escolares sergipanos foram 
fundados. Ao levar em consideração o estado de Sergipe no início do século XX e, 
principalmente, o cenário onde foram implantados, geralmente entre “casarios 
rústicos e ruas sem pavimentação” (SANTOS, 2013, p. 129), é possível perceber 
que este tipo de escola foi considerado suntuoso porque reuniu elementos que as 
destacavam e as diferenciavam dos demais edifícios urbanos presentes no mesmo 
cenário. Assim, em termos de representação, sem adentrar em um estudo denso de 
arquitetura, o que nos permite usar os termos “templos”, “palácios”, “majestoso” e 
“suntuoso” são as representações de alunos/professores que, por vezes, legitimam 
os grupos escolares sergipanos por meio de tais adjetivos.

A entrevistada Risoneuma Soares Feitosa (2012), quando indagada sobre o 
Grupo Escolar Severiano Cardoso, na cidade de Boquim, logo reportou suas lem-
branças a um elemento da arquitetura do prédio: a escadaria. Ao rememorar o grupo 
como uma escola que tinha “muitos degraus”, a professora lembrou-se, assustada, 

4 Grupo Escolar Modelo (1911), Grupo Central (1914), Grupo Escolar Barão de Maroim (1917), Grupo 
Escolar General Valladão (1918), Grupo Escolar Coelho e Campos (1918), Grupo Escolar Gumercindo Bessa 
(1923), Grupo Escolar Vigário Barroso (1913), Grupo Escolar General Valladão (1923), Grupo Escolar Sylvio 
Romero (1924), Grupo Escolar Dr. Manuel Luiz (1924), Grupo Escolar José Augusto Ferraz (1925), Grupo 
Escolar Fausto Cardoso (1925), Grupo Escolar Coronel João Fernandes (1925), Grupo Escolar Olympio 
Campos (1925), Grupo Escolar Severiano Cardoso (1926) (SANTOS, 2013, p. 91-92).
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que, “quando descia aquele degrau... meu Deus! Ninguém segurava essas pernas não, 
viu?” (FEITOSA, 2012). Este elemento, remetendo ao “portal entre o cotidiano das 
ruas e o lugar sagrado da escola” (SANTOS, 2013), foi para a entrevistada Risoneu-
ma – que não estava habituada com o cenário urbano, pois vivia na zona rural – um 
componente se não suntuoso, incomum e como algo além da realidade vivenciada 
até então pela entrevistada. Este elemento talvez passasse despercebido pelos alunos 
e demais cidadãos que viviam na cidade de Boquim à época. Entretanto, para ela, que 
estava acostumada às escolas funcionando em casas de professores, muitas vezes em 
precárias condições físicas, a escadaria era motivo de espanto, mesmo passados mais 
de mais de 20 anos da sua implementação e mais de 50 anos do vivenciado por ela, 
haja vista que o referido grupo foi fundado em 1926.

Com sentido de corroborar o ideário de suntuosos atribuído aos grupos esco-
lares pelos alunos e professores, também estão os discursos de governadores. Ainda 
no início do processo de expansão das escolas graduadas em Sergipe, o presidente 
do estado, Coronel Pedro Freire de Carvalho, em mensagem emitida em 1914, já os 
considerava como “reaes palacios que decoram a nossa capital com a sua architectu-
ra elegante de linhas bem conformadas” (SERGIPE, 1914, p. 15). Construídos para 
serem vistos e admirados, “os palácios do saber” demandavam um capital econômi-
co considerado muito “elevado” e, a certa altura, “desnecessário”. A este respeito, 
no ano de 1920, o presidente do estado, José Joaquim Pereira Lobo (1918-1922), 
criticou os três grupos escolares que existiam, afirmando que suas “[...] belezas ar-
chitectonicas, o rendilhado artístico, de feitio caro e moroso, excedem, se não pre-
judicam, as commodidades e outras exigencias de caracter pedagogico e hygienico”. 
Para ele, prédios mais modestos, de aspecto mais simples e confortável, “[...] satisfa-
zem aquelle objetivo” (SERGIPE, 1920, p. 20). Em contrapartida, apesar das críticas 
e possíveis caminhos para se continuar construindo grupos escolares sem dispor 
de exorbitantes quantias de dinheiro, no governo de Graccho Cardoso (1922-1926), 
que sucedeu o de Pereira Lobo, foram construídos 11 dos 14 grupos monumentais 
que existiram até o final do seu governo, que por sinal também simbolizou o fim das 
construções de escolas graduadas com tal aspecto.

Apesar de já serem considerados por Pereira Lobo “esforços econômicos e po-
líticos desnecessários”, ao assumir a presidência do estado, Graccho Cardoso enca-
beçou o projeto da construção de prédios suntuosos, o que, por sua vez, caracterizou 
seu mandato, entre outros aspectos, pela celeridade e maior quantidade de grupos 
escolares construídos em uma só administração. Os projetos de Graccho Cardoso, 
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inclusive os voltados para a educação, foram considerados um “amplo programa de 
modernização”, que além de lido pode ser visualizado pelo objeto que o representa: 
a águia. Sobre este símbolo, a entrevistada Ana Maria Fonseca Medina (2016), que 
foi aluna do Grupo Escolar Severiano Cardoso em 1948, lembra que, apesar de não 
entender o que significava, “[...] achava tão interessante aquela águia!”.

Adotado como o símbolo que marcaria suas obras, aos pés desse pássaro, “de 
visão profícua e perspicaz” (SANTOS, 2013, p. 89), foram construídos os grupos 
escolares do seu governo. Mesmo havendo alternativas que demandariam menos 
recursos e que, pela visão de Pereira Lobo, atenderiam às exigências pedagógicas 
da época, Graccho Cardoso utilizou os recursos disponíveis para edificar grupos 
escolares da melhor forma possível. Assim, fosse como estratégia política, fosse 
como meta nacional a ser cumprida, o que se pode perceber é que o seu programa 
de modernização foi feito para ser visto e seu nome ecoado na história, consagran-
do-o como “administrador, pelo tempo afora” (BARRETO, 2003, p. 35). A partir 
do ano de 1926, quando Graccho Cardoso não estava mais à frente da presidência 
do estado, estruturas mais simples, porém atendendo especificamente às ideias 
da escola nova, foram adotadas. O primeiro e único grupo escolar construído no 
cronótopo eleito foi o Grupo Escolar Tobias Barreto, edificado no ano de 1943 na 
cidade que leva o nome do mesmo patrono. Sem enveredar especificamente pelos 
estudos arquitetônicos, levamos em consideração imagens emergentes da memó-
ria dos entrevistados para entender como se caracterizaram esses prédios e os sig-
nificados a eles atribuídos. Assim, ao usar as lembranças para dar a ver uma coisa 
ausente, a narrativa da entrevistada Maria Auxiliadora de Oliveira, que estudou no 
referido grupo entre os anos de 1949 e 1953, sugere que sua estrutura física reunia 
os seguintes elementos:

Ah! Quando alguém fala do grupo me vêm à mente quatro salas enormes 
com janelas, bem arejado. Os corredores... pra gente na hora do intervalo 
ficar no corredor, ou ir brincar. Tinha assim ao lado um campo que os 
meninos podiam ir jogar bola e quem não quisesse ficava no pátio coberto 
(OLIVEIRA, 2015).

A ex-aluna Lindomar Firmo da Silva Macedo, que estudou no Grupo Escolar 
Severiano Cardoso no ano de 1945, rememora as dependências deste tipo de insti-
tuição educativa:
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[...] era grande. Tinha um local da recreação. [...] e tinha o banheiro, 
a secretaria que era na frente. A secretaria que até hoje eu... não acho 
que... a secretaria hoje é do outro lado, mas era logo na frente do grupo. 
Era ali quando subia a escada, tem aquele portãozinho... agora entra. Ali 
do lado era a secretaria. Tinha o sino que batia para chamar os alunos 
(MACEDO, 2016).

A partir das imagens que descendem de sentimentos dos entrevistados, ao 
lembrarem-se dos Grupos Escolares Tobias Barreto e Severiano Cardoso, imediata-
mente são revelados, para além de alguns elementos da estrutura física do prédio, 
preceitos higienistas, rituais e condutas neles desenvolvidos. É nesse sentido que 
as representações de alunos/professores se tornam ainda mais caras, pois, além de 
apresentarem uma imagem de algo ou alguém, permitiram que as interpretações 
avançassem para além da arquitetura, envolvendo, dessa forma, a cultura escolar, os 
modos como ela foi ou não apropriada e quais os sentidos produzidos pelos sujeitos 
a partir disso. Nessa direção, foi possível avançar no estudo das práticas educativas, 
na medida em que as representações traduzem as maneiras como os atores sociais 
dão sentido a suas ações e, portanto, o que foi possível fazer diante das ampliações e/
ou restrições físicas e materiais estabelecidas pelos grupos escolares com estruturas 
mais simples, como foi o caso do Grupo Escolar Tobias Barreto. Sobre este local 
“maravilhoso” onde se “aprendia muita coisa”, a entrevistada Maria Auxiliadora de 
Oliveira rememorou os elementos que foram capazes de representá-lo como tal, con-
siderando o ano de 1949.

[...] pátio, quatro salas, banheiros – masculinos e femininos um do lado do 
outro – secretaria, tinha a portaria e a secretaria, quatro salas de aula e um 
pátio coberto. Tinha biblioteca dentro da própria diretoria, uma pequena 
biblioteca. Tinha diretor. Me lembro de dona Belina Siqueira, hoje já fale-
cida, era uma ótima diretora. [...] estudavam as turmas referentes àquele 
ano, quer dizer, várias turmas em quatro salas, primeiro ano, segundo, 
terceiro e quarto ano. Cada um em sua sala, com um único professor. Nas 
salas tinham carteiras, quadros, na época chamava quadro negro, mas não 
era o quadro na parede. Antigamente era o quadro em pé, pretinho de giz. 
Tinha mesa, tinha o birô do professor. As carteiras eram de dois. Essas 
carteiras antigas em que sentavam meninos e meninas. Tinha atlas, globo 
não lembro bem, mas atlas tinha. Tinha a bandeira do Brasil, a bandeira 
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de Sergipe, mapa de Sergipe, na época a gente estudava até geografia de 
Sergipe, história de Sergipe, também. Acho que na diretoria tinha fotos 
de presidente e dos governadores, mas não posso afirmar porque não me 
recordo (OLIVEIRA, 2015).

A narrativa da entrevistada revela que a representação de “maravilhoso” e 
“local onde se aprendia muita coisa” esteve atrelada a elementos da cultura escolar. 
Como um ideário que deveria ser capaz de contribuir para a propagação, efetivação 
e legitimação das propostas de instrução republicana, a cultura e práticas escolares 
das escolas graduadas, mesmo aquelas com prédios mais modestos, não só deveriam 
atender aos princípios pedagógicos da época, como também simbolizar este tipo de 
instituição. Assim, se, por um lado, os grupos escolares atraíam a atenção por meio 
do método de ensino, da formação dos professores, da cultura material, composta 
por impressos educativos, mobília, utensílios didáticos, currículo e disciplinas; por 
outro, eles eram considerados escolas públicas devido à arquitetura e ao local de 
destaque onde foram edificados.

Sobre isso, a entrevistada Maria Auxiliadora de Oliveira (2015) lembra que a 
primeira escola pública da cidade de Tobias Barreto foi o Grupo Escolar que fica na 
“Avenida Sete de Julho”, a principal rua da cidade. De acordo com a entrevistada, o 
trajeto para a aprendizagem das primeiras letras começava pelas escolas particulares 
das professoras “Maroca, Iraildes Padilha ou Ana Menezes”. Tais escolas, que ofer-
tavam o ensino equivalente ao pré-primário, eram de cunho particular, afinal “na 
cidade não existia jardim de infância do município”. Desse modo, “os pais pagavam 
uma quantia mínima” para uma dessas professoras. Por conta da formação dessas 
docentes, suas escolas não ofereciam ensino primário, o que gerou a necessidade 
e a criação do Grupo Escolar Tobias Barreto, “a primeira escola pública na cidade. 
Depois foram surgindo outras escolas, mas com o tempo”. Por certo, a entrevistada 
resumiu a escolarização primária da cidade de Tobias Barreto às suas vivências e 
experiências enquanto aluna em um determinado tempo. O que não poderia ser di-
ferente, afinal o sujeito não cria representações a partir de uma realidade inerente a 
ele. Entretanto, cabe ao pesquisador levar em consideração a distinção radical entre 
aquilo que o sujeito representa e o que é representado.

Nesse sentido, ao cruzar suas lembranças com as listas de escolas primárias 
apresentadas pelo Departamento de Educação no ano de 1949, foi possível perce-
ber que nessa data existiam, na cidade de Tobias Barreto, “dois prédios escolares 
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em funcionamento”. Ainda nas listas de escolas, foi possível entrever que nos anos 
anteriores também existiram outros tipos de escolas públicas, as escolas isoladas. 
Tais tipos de documentos oficiais, assim como a narrativa, despertaram as seguintes 
inquietações: a cidade de Tobias Barreto, diferente das demais da região, só teria a 
primeira escola primária pública no ano de 1943? Por que as escolas isoladas identi-
ficadas não foram rememoradas pela entrevistada? De que maneira a narrativa pode 
representar a (in)existência de algo?

O que se pode considerar quanto à existência das escolas isoladas é que talvez 
elas não fossem elencadas e/ou percebidas pela entrevistada como escolas públicas, 
porque se situavam em casas de professoras, muitas vezes em precárias condições de 
funcionamento e manutenção. De outra forma, os grupos escolares passavam a ser 
representados como algo público porque foram feitos para serem vistos pela sua lo-
calização e estrutura física própria e admirados pela cultura e práticas escolares que 
os envolviam. O discurso do governador Eronildes Ferreira de Carvalho, emitido em 
1937, já revelava que estas características foram provenientes de um tipo uniforme 
de instituição educativa, em que deveriam ser atendidos todos os requisitos exigi-
dos pela pedagogia moderna e que deveria se apresentar como o melhor edifício da 
localidade onde fora construída. Além disso, “são espaçosos, providos de água, luz 
e apparelhos sanitários; occupam grandes áreas e estão situados em praças” (SERGI-
PE, 1937, p. 160). Na cidade de Estância, “onde hoje, lá na praça da matriz, é a DR-1” 
(Diretoria Regional de Educação), localizava-se o Grupo Escolar Gumercindo Bessa, 
onde Cordelha do Nascimento Costa foi professora no final da década de 1940. A 
entrevistada não deixou de mencionar sua apreensão ao rememorar seu ingresso no 
único Grupo Escolar da cidade: 

‘Estou hoje nomeando para a professora sua filha Cordelha’, - meu nome 
de solteira era Cordelha Lima do Nascimento-. Aí meu pai: ‘Meu Deus Drº 
José Rollemberg Leite passou esse telegrama dizendo que: - você vai ser 
professora no Gumercindo Bessa [...]’. Foi aí meu primeiro emprego de 
professora. Quando eu cheguei tinha quatro salas de aula, me botaram, 
esse Drº Jessé de Andrade Fontes que era médico, era o diretor do Gumer-
cindo Bessa. Me botaram em uma sala de menino e menina e estudavam 
o primeiro ano. Ui Jesus Sacramentado! Aí! Para ensinar a esses meninos, 
a sala com trinta alunos... O Gumercindo Bessa era Estadual, agora depois 
a prefeitura construiu o senador Julio Leite [Colégio]. [...] aqui só tinha o 
Gumercindo Bessa e algumas [escolas] em casa particular (COSTA, 2012).
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O ingresso de professoras em escolas primárias deveria ser feito mediante 
concursos públicos, como previa o Decreto-Lei nº 8.529/1946. Contudo, de encontro 
ao prescrito, e talvez pela necessidade de contratação de professores, aqueles que já 
atuavam sem formação específica, ou que sabiam ler, escrever e contar, eram “convi-
dados” por políticos a atuarem como docentes na rede pública de ensino. Sobre isso, 
a professora Maria dos Santos Santana (2012) lembrou-se que quem a colocou para 
ser professora foi o pai do patrão dela. O patrão, que era filho do prefeito da cidade 
de Pedrinhas em 1956, fez tal pedido ao seu pai, que por sua vez lhe respondeu: “– 
bote. Vamos botar ela como professora do segundo ano” da Escola Municipal Padre 
Arnaldo da Conceição. 

Não distante das propostas de localização dos Grupos escolares, a professora 
Josefa Santana da Silva, que estudou no grupo Escolar Sylvio Romero entre os anos 
de 1944 e 1948, lembra-se da referida escola como um lugar muito “bonito”. Se-
gundo ela, o prédio, que ainda se localiza na Praça do Rosário, centro da cidade de 
Lagarto, chamava a atenção porque

[...] tinha uma passarela, como daqui aí nessa área [mostra com as mãos], 
mas cortaram. Tinha banheiro dos meninos, banheiro das meninas, ba-
nheiro dos professores, banheiro dos serventes. Aí derrubaram... Derru-
baram a metade do grupo, não tem mais banheiro ali. Olhe tem cada pre-
feito! Meu pai do céu! Tinha que conservar (SILVA, 2012).

Ainda que o edifício do Grupo Escolar Sylvio Romero não fosse o “melhor” pré-
dio da Praça do Rosário, ele, por meio de elementos como a arquitetura, que não eram 
comuns em outros tipos de escolas, a exemplo dos banheiros, conseguia ser visto e ad-
mirado ao menos pelos sujeitos que dele fizeram parte. Este grupo, que é representado 
pela sua ex-aluna e entrevistada Ana Rodrigues de Menezes (2012) como uma escola 
que “era importante e muito boa”, talvez não fosse assim representado por indivíduos 
que não tivessem usufruído dos seus serviços. Ademais, para aqueles que tiveram con-
tato mais próximo, o grupo não foi apenas mais uma instituição educativa ou mais um 
belo prédio, ele é exaltado também pela sua cultura e práticas escolares, que deveriam 
ser responsáveis, de acordo com as narrativas das entrevistadas, pela sua preservação 
e conservação. Isto porque o prédio que “tinha que ser conservado” encontra-se em 
péssimas condições físicas, e assim, de algo que foi projetado para ser visto e admirado, 
hoje reúne, sobretudo, lamentações, como as da professora Josefa Santana da Silva.
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Para além do prédio, o Grupo Escolar Sylvio Romero também foi lembrado 
por ter sido uma escola de difícil acesso, pois era de “graça”. A entrevistada Josefa 
Santana da Silva lembra que pleiteou uma vaga neste grupo durante dois anos. Para 
não atrasar os estudos, ela cursou durante esse tempo os dois primeiros anos do 
primário, respectivamente, nas escolas particulares das professoras “Josefa e Elvira”. 
Sobre a primeira, ela conta que era uma professora humilde, de família muito pobre. 
Já a segunda, era mais sofisticada, pois “era de um nível social mais alto e bem mais 
rígido”. A dificuldade em ingressar nos anos de 1942 e 1943 no grupo, revelada pela 
entrevistada, permite (re)interpretar os sentidos de público e obrigatório.

Como já ressaltavam os pioneiros da educação nova em 1932, não se pode tornar 
o ensino obrigatório sem torná-lo público, o que também se torna inviável se não houver 
escolas suficientes para tal (MANIFESTO..., 2015). De fato, a falta de grupos escolares que 
pudessem, de maneira satisfatória, comportar o público da cidade de Lagarto pode ter 
contribuído para a existência e permanência de escolas particulares, que, mesmo precá-
rias, tornavam-se necessárias, pois atendiam a uma demanda não suportada pelo Grupo 
Escolar Sylvio Romero. Tal constatação deve ser relativizada, pois, diferentemente da re-
presentação da professora Josefa Santana da Silva, da cidade de Lagarto, Murilo Mellins, 
ex-aluno do Grupo Escolar Severiano Cardoso de Boquim no ano de 1939, expressou em 
narrativa que “Todo menino, toda menina tinha que passar pelo Severiano Cardoso, por-
que tinham poucas escolas particulares e esse era o mais conceituado estabelecimento. 
[...] então toda meninada estudava lá” (MELLINS, 2016).

Ainda sobre a facilidade de ingresso nos grupos escolares, a entrevistada 
Olda do “Prado Dantas, que ensinou no Grupo Escolar Fausto Cardoso na cidade 
de Simão Dias a partir do ano de 1934, afirmou que não houve dificuldade em in-
gressar no referido grupo, bastava apresentar os documentos pessoais que o aluno 
estava matriculado. Esta facilidade talvez seja justificada pela razoável procura por 
esse grupo, uma vez que foi rememorada pela entrevistada Olda do Prado Dantas a 
existência de escolas isoladas e escolas do município que, assim como o grupo, eram 
“boas” e gratuitas. Além disso, a entrevistada lembra que esses tipos de escolas “ti-
nham professoras muito boas no primário, no município e no estado. Eram pessoas 
competentes” (DANTAS, 2012). A qualidade do ensino, os conteúdos, disciplinas, 
práticas escolares e nível de instrução dos professores que atuaram nas escolas “não 
ideais” na referida cidade fizeram com que a entrevistada as equiparasse ao Grupo 
Escolar. Há aí os motivos que levam o pesquisador, que se dedica aos estudos dos 
grupos escolares, a não desconsiderar sua relação com outros tipos de escolas.
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É também nas relações que se estabelecem entre a instituição, os sujeitos es-
colares e outros tipos de escolas que se pode entender como os grupos escolares se 
comportam dentro de uma lógica mais ampla no sistema educacional. Assim, levar 
em consideração os sentidos atribuídos a outros tipos de escolas pelos sujeitos que 
dela fizeram parte é alargar possibilidades de se compreender porque os sentidos so-
bre os grupos escolares oscilam entre prédios prediletos e instituições desprivilegia-
das. Nesse sentido, as narrativas das professoras Maria Eurides da Silva e Amariles 
Gomes de Moura abrem caminhos para tais interpretações. Como professora primá-
ria de uma banca escolar na cidade de Itabaianinha entre os anos de 1945 e 2002, a 
entrevistada Maria Eurides da Silva (2011), em narrativa, rememora que os pais dos 
alunos tinham uma predileção por sua escola de iniciativa particular em detrimen-
to do Grupo Escolar Olímpio Campos. Os motivos que justificavam esta propensão 
estiveram atrelados ora à proximidade entre a professora e os pais dos alunos, ora à 
confiança nela depositada e no método de ensino utilizado, ora à localização de sua 
banca, mas, sobretudo, ao uso dos castigos físicos. Sua banca escolar funcionava, a 
princípio, como uma escola, pois realizava as mesmas funções de uma, sobretudo no 
que diz respeito à organização, às condições de funcionamento, ao horário, à capaci-
dade de gerar as mais diversas manifestações de saberes, valores e comportamentos.

Segundo a professora, uma vez concluído o ensino primário, os alunos eram 
certificados pelo Grupo Escolar Olímpio Campos, que, por meio de “um diploma”, 
conferia aos alunos o cumprimento das quatro séries do primário. É provável que a 
escola graduada tivesse esta função porque a banca da professora Maria Eurides não 
foi uma escola particular, haja vista que não atendia aos requisitos físicos e burocrá-
ticos para tal. Entretanto, ao reunir, por ano, “cerca de 80 alunos” em sua escola de 
iniciativa particular e por ser reconhecida na cidade pela eficácia do seu método de 
ensino, é provável que a formação dos alunos por ela mediatizada tenha sido legiti-
mada por órgãos administrativos e educativos, como uma estratégia que utilizaria 
da sua “escola” para atender oficialmente à necessidade de aumentar o número de 
crianças instruídas na cidade. Em outras palavras, a banca substituiu a escola no seu 
ofício, e essa legitimava o aprendizado daquele, emitindo os respectivos certificados.

No ano de 1965, foi construído, a alguns metros da sua banca escolar, o Grupo 
Escolar Passos Porto. Levando em consideração que a escola graduada atenderia aos 
alunos do local em que foi sediada e que, em contrapartida, a banca escolar reunia 
muitas destas crianças, os alunos que frequentavam a escola da professora Maria 
Eurides não seriam mais certificados pelo Departamento de Educação. Entretanto, 
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como os pais dos alunos não “achavam ruim”, pois se assim fosse tinham “tirado 
seus filhos da sua escola”, ela nunca “deixou o particular” e nele o uso de suas práti-
cas disciplinares. Por continuar reunindo muitos alunos, a professora da banca es-
colar recebeu o convite para ensinar no “grupo” que havia sido construído perto da 
sua casa. Apesar de aceitar o convite, a insistência dos pais dos alunos, a dedicação à 
profissão e a representatividade que ela estabelecia na cidade a levaram, mesmo que 
com sérios problemas de saúde, a atuar em duas escolas: “no grupo pela manhã e de 
tarde aqui (na banca escolar)”.

Desse modo, sua banca escolar passou a funcionar como um reforço que tinha 
como público os alunos que estudavam naquele grupo. O motivo que levou os pais 
dos alunos a colocarem seus filhos, ao mesmo tempo e sob os cuidados da mesma 
professora, em duas instituições educativas diferentes foi lembrado pela entrevis-
tada como algo muito simples: “[...] como o povo estudava lá e lá não tinha tanto 
castigo, aí botava aqui, caía na porrada” (SILVA, M., 2012). Segundo ela, o uso dos 
mais variados tipos de punições físicas para mediar a inculcação de conhecimentos 
e moldar comportamentos garantiu trajetórias profissionais promissoras, como a de 
alguns dos seus ex-alunos que se tornaram professores, políticos e advogados.

Assim como na banca escolar localizada na cidade de Itabaianinha, o uso de 
castigos físicos também foi frequente nos últimos anos da década de 1940, quando 
a entrevistada Amariles Gomes de Lima estudou na Escola particular da professora 
Lurdes, na cidade de Arauá. Em narrativa, a entrevistada ressaltou os motivos que 
a levaram a representar a sua professora primária como “boa”. Ela lembra que sua 
professora, e também madrinha, era muito rígida.

Uma vez eu achei de dizer que minha mãe não ensinou a lição, que eu já 
estava lendo né? Aí ela fez: você tá mentindo? Porque eu vi minha comadre 
ensinando. Sabe o que vai acontecer?! Me deixou presa!. Eu fiquei na sala até 
tarde na escola. Mas era assim, ela era rígida mesmo (LIMA, 2013).

Pelas suas lembranças, foi possível perceber que o uso dos castigos físicos, 
para além de visar à inculcação de conhecimentos e moldar condutas, contribuía 
para que a escola fosse bem vista e aceita, ao menos por aqueles que acreditavam na 
eficácia do método. Além disso, a familiaridade com a professora, se não na capital, 
mas no interior do estado, foi algo por certo decisivo para que os pais escolhessem 
ou aceitassem a escola onde seus filhos deveriam estudar. Isso porque, próximo das 
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famílias, o professor conheceria os anseios, os valores, as crenças, e por vezes até os 
rituais nelas estabelecidas, como revelou a entrevistada Amariles. Mesmo que fun-
cionasse na casa da professora, que por sua vez tinha o mínimo de formação e utili-
zava uma mobília e utensílios didáticos improvisados, este tipo de escola foi aceito e 
considerado bom, pois foi fruto da cultura e do modo de pensar que se tinha no meio 
em que foi inserido, tornando-se, desse modo, um espaço de aprendizagem em que 
os sujeitos poderiam se reconhecer.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Pensada de cima para baixo, a proposta de modernização pedagógica repre-
sentada pelos grupos escolares considerou a reunião de escolas isoladas em prédios 
ideais em termos de métodos, espaço físico, material didático e professores capaci-
tados. Nesse sentido, as escolas graduadas deveriam assumir o papel de “templos de 
civilização”, na medida em que propunham instituir um sistema de valores repu-
blicanos, contemplando: ordem, higiene, progresso social, econômico e intelectual 
– marcos para uma nação que se intentava moderna. 

Assim como os documentos oficiais analisados, as narrativas dos entrevista-
dos revelaram que os grupos escolares Fausto Cardoso, Gumercindo Bessa, Severia-
no Cardoso, Sylvio Romero e Tobias Barreto, construídos no cronótopo investigado, 
atenderam aos princípios pedagógicos, arquitetônicos e de mão de obra exigidos à 
época. Entretanto, esses princípios não necessariamente foram incorporados pelos 
“agentes chamados a obedecer essas ordens”, da mesma forma que foram idealiza-
dos. Isso porque, ao mesmo tempo que a arquitetura impressionava pela suntuosida-
de, também assustava por estar fora dos padrões culturais a que a população estava 
acostumada. Além disso, apesar de os personagens terem se apropriado da ideia de 
“boa”, no que tange aos aspectos físicos e materiais, esta não anulou a imagem de 
“boa” que se tinha das escolas isoladas e de iniciativas particulares. 

O fato é que, de acordo com os alunos e professores entrevistados, nas escolas 
isoladas e de inciativas particulares se “aprendia”, e se “aprendia bem”, de acordo 
com os padrões e necessidades intelectuais da população que ali residia. E se, por um 
lado, o projeto de modernização pedagógica idealizava um sujeito com movimentos 
corporais mais ampliados, inclusive livre de doenças que comprometessem a coluna 
e a visão; que aprendesse os conteúdos escolares em menor tempo e a partir dos 
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sentidos e das suas experiências, em um espaço amplo, arejado e iluminado; por ou-
tro, os sujeitos que, direta e indiretamente, compunham a escola acreditavam que a 
necessidade de ler, escrever e contar poderia ocorrer em espaços apertados, escuros, 
com alunos sentados em bancos escolares, pautados por um único exemplar de livro 
didático e com o ritmo escolar direcionado pelo uso da disciplina e castigos físicos. 

Ainda de acordo com as narrativas, as escolas tidas como não ideais para o 
período republicano continuavam a fazer não só parte, como também papel funda-
mental na educação do centro e sul sergipanos. Em contrapartida, os grupos que po-
deriam ser material e fisicamente instituições modelares nem sempre foram assim 
representados pelos sujeitos que deles fizeram parte. Concebidas, dessa maneira, 
como espaços abertos a múltiplas leituras, as escolas graduadas podem também ser 
pensadas como instituições educativas que, embora revelem a implementação de um 
ideário político, não se adequaram às condições financeiras e até culturais das cida-
des onde foram implantadas, ficando, dessa forma, à sombra de outros modelos de 
escola, muitas vezes ultrapassados, simples e precários. Assim, a depender de quem 
fala e do lugar do qual se fala, vários e antagônicos podem ser os sentidos atribuídos 
às escolas primárias. Desse modo, podemos considerar que, no cronótopo estudado 
e a partir, especificamente, da triangulação das distintas fontes analisadas, o projeto 
de modernização educacional trazida pelos grupos escolares encontrou, nos ritmos 
e formas de vida dos sujeitos que fizeram parte da escola, impasses que não permiti-
ram construir um imaginário que sobrepusesse os grupos escolares aos demais tipos 
de escolas primárias. Assim, ficam os questionamentos: A modernização da educa-
ção pode ser concebida unilateralmente? Até que ponto a história vista de baixo pode 
ser (des)considerada  na historiografia da educação?
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O PROJETO 
DE MODERNIZAÇÃO DO RURAL EM SERGIPE 
(1940-1950)

 Maryluze Souza Santos Siqueira
Raylane Andreza Dias Navarro Barreto

Em virtude das cadeiras rurais serem regidas por professores preparados 
em Escola Normal Urbana, faltam-lhes elementos que as interesse pelos 
afazeres agrícolas, fator primordial da E. R. Com o objetivo de despertá-las 
para os motivos rurais, o Serviço de Educação Rural, organizou e fez em 
prática um curso de Agricultura [...]. (Prof. José Ribeiro Filho, 2006 apud 
SERGIPE, [s.d.]).

INTRODUÇÃO

A epígrafe anuncia a nossa intenção de apresentar aspectos da educação 
de Sergipe no que se refere às estratégias de ação, entendidas enquanto formas 
de organização e de mobilização (ALONSO, 2012) utilizadas para que os modos 
de pensar e agir de determinados sujeitos da educação pudessem atingir a escola, 
bem como as populações rurais, a partir da perspectiva da modernização do cam-
po. Assim, o objetivo deste estudo foi identificar e analisar o repertório cultural 
mobilizado por educadores que atuaram em prol da educação rural em Sergipe na 
década de 1940 e no início da de 1950, período de expansão das escolas rurais no 
estado. A atuação desses sujeitos deu-se a partir da ocupação de cargos públicos, 
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tanto no governo federal, atuando no Ministério da Educação e Saúde/Instituto 
Nacional de Estudos Pedagógicos (MES/INEP), a exemplo de Murilo Braga de Car-
valho, diretor do INEP; e Robert King Hall, técnico americano que atuou no INEP, 
quanto no Estado de Sergipe, por meio do governador José Rollemberg Leite; de 
Acrísio Cruz, diretor do Departamento de Educação, e José Ribeiro Filho, respon-
sável pelo Serviço de Educação Rural e por ministrar o curso de Agricultura para 
professores da escola primária rural. 

O contexto histórico que buscamos analisar compreende o período em que os 
referidos agentes estiveram diretamente envolvidos na educação sergipana. A partir 
de sua atuação e direção das instituições citadas, a questão de pesquisa que nos mo-
veu foi: Que repertórios culturais foram mobilizados pelos sujeitos da educação no 
sentido de pensarem e atuarem em prol da modernização da educação rural em Ser-
gipe no período em análise? Para tanto recorremos às seguintes fontes documentais: 
Documentos do Curso de Agricultura para as escolas primárias rurais de Sergipe, 
ministrado pelo professor José Ribeiro Filho (1948): Programa do Curso, Plano de 
Aula Prática do Curso, Relatório Manuscrito do professor José Ribeiro Filho e Rela-
tórios de Atividades de Aulas práticas dos(as) alunos(as). Utilizamos também Bole-
tins de Inscrição de Clubes Agrícolas das escolas rurais de Sergipe e Relação de esco-
las rurais e da capital com Clubes Agrícolas em Funcionamento em Sergipe nos anos 
de 1948 a 1950. Foram localizados 78 (setenta e oito) Relatórios de “Aula Prática” de 
alunas do “Curso de Agricultura para as escolas primárias rurais”, promovido pelo 
Serviço de Educação Rural do Departamento de Educação do Estado de Sergipe, dos 
quais selecionamos convenientemente1 14 (quatorze), pois nos permitiram adentrar 
no universo do curso e, consequentemente, da formação dos primeiros professores 
rurais sergipanos.

1 A amostra por acessibilidade ou por conveniência é um tipo de amostragem não probabilística. É 
destituída de qualquer rigor estatístico. O pesquisador seleciona os elementos a que tem acesso, admitindo 
que estes possam representar um universo (estudos exploratórios ou qualitativos). “[...], uma vez que esse 
procedimento consiste em simplesmente contatar unidades convenientes da amostragem” (AKER, 1995 
apud MAROTTI et al., 2008, p. 188-189).
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REPERTÓRIO CULTURAL, MODERNIZAÇÃO E EDUCAÇÃO RURAL

Para compreendermos o repertório cultural utilizado por educadores e polí-
ticos em prol da modernização da educação rural em Sergipe, apropriamo-nos do 
conceito de repertório do sociólogo Charles Tilly, na percepção da socióloga brasi-
leira Angela Alonso (2012). Para Tilly, são as relações estabelecidas num contexto 
que vão criar e mobilizar repertórios no sentido de permitir um agente enfrentar 
desafios e conflitos. No seu entendimento, será a criação ou apropriação das “estru-
turas de mobilização preexistentes, como associações e redes de relacionamento”, 
que irá permitir a movimentação dos agentes nos espaços que almejam ou naqueles 
em que já atuam. O que interessava a Tilly na análise dos processos culturais era ex-
plicar exatamente “as formas especificamente políticas do agir. Emprestou então, da 
música, a noção de ‘repertório’ para designar o pequeno leque de maneiras de fazer 
política num dado período histórico” (ALONSO, 2012, p. 22).

Nesse sentido, na percepção de Tilly, as estruturas culturais têm longas per-
manências, diferentemente das conjunturas políticas, que mudam com facilidade, 
assim os agentes são obrigados a fazer escolhas continuamente, segundo a lógica das 
oportunidades bem como das ameaças que se movimentam no contexto sempre em 
conflito. Nesse sentido, o autor passa a entender que a “cultura molda possibilidades 
de ação no curso dos conflitos políticos” (ALONSO, 2012, p. 22).

Os estudos de Tilly sobre repertório vão desfocando do estruturalismo e vão 
adentrando no interacionismo, quando ele passa a dar “atenção para interações face 
a face e performances individuais” (ALONSO, 2012, p. 25). Assim, o conceito de 
repertório analisado anteriormente a partir de performances individuais passa a fo-
car as ações dos atores ou agentes num sentido relacional. Nesse aspecto, ele define 
repertório como “conhecimento social sedimentado, ‘entendimentos, memórias e 
acordos compartilhados’, ‘relações sociais’, significados e ações amalgamadas em 
padrões conhecidos e recorrentes” (TILLY, 1955 apud ALONSO, 2012, p. 25). As 
nuances utilizadas por Tilly nas análises que ele faz dos próprios conflitos sociais e 
culturais do processo histórico fazem com que ele perceba que as mudanças estru-
tural e cultural estão conectadas. Nesse ponto, o repertório é entendido a partir das 
interações presentes nas situações de confronto social, e nas performances, e, por 
mobilizarem diversos elementos culturais de forma contínua, acabam também mo-
dificando os repertórios. Diante das análises de Tilly sobre repertório, Alonso afirma 
que na última abordagem ele privilegia: 
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[...] o improviso, a capacidade dos atores de selecionar e modificar as per-
formances de um repertório, para ajeitá-los a programas, circunstância 
e tradição locais, isto é, ao contexto de sentido daquele grupo, naquela 
sociedade. O repertório só existe encarnado em performances confronta-
cionais (ALONSO, 2012, p. 32).

Diversos estudiosos têm se apropriado desse conceito e, por meio do acréscimo 
de adjetivos, passam a utilizá-lo nas suas análises, para tanto, fazem especificações e di-
latações. Entre as apropriações desse conceito de repertório, Angela Alonso apresenta 
Ann Swidler (1955; 2001 apud ALONSO, 2012), quando “fala em repertórios culturais 
como compostos por conhecimento, habilidades e símbolos, que funcionavam como 
‘caixa de instrumentos’, nos quais os agentes selecionam os seus e lhes atribuem sen-
tido próprio, ao montar suas estratégias de ação” (ALONSO, 2012, p. 33). A própria 
Angela Alonso afirma ter se apropriado da abordagem de Swidler ao analisar o mo-
vimento reformista brasileiro em fins do século XIX, quando visou abarcar ações e 
textos, numa perspectiva de “tomar a experiência compartilhada pelos componentes 
do movimento intelectual como perspectiva analítica” (ALONSO, 2012, p. 41).

Para Angela Alonso, “um repertório é o conjunto de recursos intelectuais 
disponível numa dada sociedade em certo tempo: padrões analíticos; noções; ar-
gumentos; conceitos; teorias; esquemas explicativos; formas estilísticas; figuras de 
linguagem; conceitos e metáforas” (ALONSO, 2012, p. 46). Assim, “repertórios fun-
cionam como caixas de ferramentas (tool kit) às quais os agentes recorrem seletiva-
mente, conforme suas necessidades de compreender certas situações e definir linhas 
de ação” (ALONSO, 2012, p. 46, grifo do autor). Assim, na busca de identificar os 
repertórios culturais mobilizados pelos educadores e políticos em prol da moderni-
zação da educação rural sergipana na década de 1940 e início da de 1950, foi preciso 
concebê-los como parte de um projeto maior de modernização de educação nacional 
e internacional que permeava aquele contexto (script). Isso porque o Brasil estava 
iniciando um processo de redemocratização com o fim do chamado Estado Novo 
e adentrava num período de reconstrução nacional a partir da busca pelo fortaleci-
mento das instituições públicas via inclusão de processos racionais de análise dos 
problemas sociais e, entre estes, as questões que envolviam a educação no país. 

Havia uma crença no papel da educação no processo de transformação da 
realidade e na promoção do desenvolvimento democrático e de modernização do 
país. Nesse sentido: 
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A palavra ‘modernização’ foi introduzida como termo técnico, nos anos 
1950, na tentativa de conceituar um conjunto de processos cumulativos 
e de reforço mútuo à formação de capital e mobilização de recursos; ao 
desenvolvimento das forças produtivas e ao aumento da produtividade do 
trabalho; ao estabelecimento do poder político centralizado e à formação 
de identidades nacionais; à expansão dos direitos de participação política, 
das formas urbanas de vida e da escola formal; à secularização de valores 
e de normas, dentre outros (CARVALHO, 2012, p. 2).

Dessa forma, a modernização estava associada aos valores e projetos voltados 
para o incremento, nas sociedades, de elementos relacionados ao acúmulo de capi-
tais e ao aumento da produtividade. Para tanto, havia a crença de que a aquisição 
de novas técnicas, de processos racionais e das descobertas científicas dar-se-ia por 
meio da escola e, a partir de então, seria possível estabelecer a modernização das so-
ciedades em desenvolvimento. Nessa perspectiva, os Estados Unidos estabeleceram 
acordos de cooperação, financiamento e pesquisas nas áreas políticas, social, educa-
cional e cultural em diversos países da América Latina, inclusive no Brasil, tendo em 
vista a sua modernização.

Nesses termos, a guerra fria instalada com o fim da Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945) dividiu o mundo em dois grandes blocos e coube aos Estados Unidos 
e seus aliados recorrerem a diversas estratégias no sentido de reorganização e for-
talecimento do sistema capitalista. Os referidos blocos influenciaram o modelo de 
desenvolvimento dos países latino-americanos, todavia, os Estados Unidos, por es-
tarem no bloco vitorioso da Segunda Guerra, e por estarem em vantagem econômi-
ca, participaram da criação, em 1945, de organismos internacionais que defendiam 
a paz mundial e a cooperação entre os países do mundo, como a Organização das 
Nações Unidas (ONU), a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência 
e Cultura (UNESCO), o Banco Mundial (BM) e o Fundo Monetário Internacional 
(FMI), visando, assim, assumir os rumos do desenvolvimento dos países latino-a-
mericanos, como o Brasil.

Nesse sentido, os organismos internacionais atuaram de forma incisiva no 
processo de reorganização dos diversos setores das sociedades, passaram a prestar 
assessoria na produção de conhecimento e na implementação de políticas públicas 
que atendessem as demandas de desenvolvimento e modernização dos países na 
América Latina. Nesse contexto, as ciências sociais exerceram um papel fundamen-
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tal na análise dos problemas sociais e no direcionamento do planejamento econômi-
co e do desenvolvimento social dos países latino-americanos, a partir da produção 
de inquéritos, diagnósticos e planos de trabalho (DANIEL, 2009). Dentro da ação 
desses organismos, o papel de destaque foi dado à educação, que, a partir de uma 
atuação conjugada, entre os países, foi vista como capaz de alavancar o desenvolvi-
mento e colocar os países da América Latina nos trilhos da modernidade.

No contexto brasileiro, a “educação, nos anos 50 do século XX, passou a ser 
pensada como fator determinante para a democracia e desenvolvimento do país, a 
partir de uma ‘modernização planejada’” (XAVIER, 1999 apud DANIEL, 2009, p. 
87). Nesse aspecto, foram mobilizados, pelos agentes que estiveram à frente desses 
organismos internacionais, assim como dos órgãos de governo em cada país envol-
vido, repertórios que estavam conectados aos propósitos de criar instituições, assim 
como fortalecer o mercado no sentido de viabilizar o “assessoramento na condução 
das políticas públicas, tendo como princípio norteador o planejamento racional e 
científico” (XAVIER, 1999 apud DANIEL, 2009, p. 87).

Dentre os acordos estabelecidos na perspectiva de promoverem a educação 
rural no Brasil, Mendonça destaca:

1) Acordo entre o Ministério da Agricultura e Divisão de Educação do Ins-
titute of Inter-American Affairs de 1945, que originou a própria CBAR;2 2) 
acordo entre o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos do MES (INEP ) 
e o governo americano, para implementação do curso ‘Escola para o Brasil 
Rural’ ministrado no Distrito Federal por docentes norte-americanos em 
1949; 3) acordo que originou a Campanha de Educação de Adolescentes e 
Adultos (CEAA), em vigor entre 1947 e 1963, tendo por lastro operacional 
uma rede de missões rurais incumbidas de percorrer o interior alfabeti-
zando e difundindo a noção de ‘desenvolvimento comunitário’; 4) acordo3 
originalmente firmado entre governo norte-americano e o Ministério da 

2 Comissão Brasileiro-Americana de Educação das Populações Rurais.
3 Esse acordo previa a criação da Comissão Americano-Brasileira de Educação Rural (CABER) que atuaria 
como órgão consultivo do programa de educação rural do Ministério da Educação. Porém, esse acordo não se 
concretizou porque o Congresso Brasileiro não aprovou os recursos previstos para a execução de suas ações. 
Os valores previstos financiariam programas de orientação e treinamento de professores, administradores, 
supervisores e técnicos de ensino rural, bem como a aquisição de equipamentos, preparação de material 
de ensino e auxílios didáticos, além da prestação de serviços biblioteconômicos. Como a aprovação da 
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Educação em 1950, com vistas à criação da Campanha Nacional de Edu-
cação Rural (CNER), destinada a erradicar o analfabetismo e preparar 
professores rurais especializados, acordo este inconcluso ante a recusa do 
Congresso Nacional em aprová-lo; [...] (MENDONÇA, 2010, p. 94).

O propósito desses acordos era que o Brasil implementasse estratégias de in-
tervenção em todas as áreas e setores da vida social, econômica e educacional do país, 
adotando a concepção moderna de planejamento recomendada pelos organismos 
internacionais, a exemplo da UNESCO. Assim, foram realizados estudos que permi-
tiram esclarecer e levantar dados sobre as reais condições do país e assim pudessem 
traçar metas e recomendações a serem adotadas nos diversos estados da federação.

Foi nesse contexto que o professor e pesquisador norte-americano Robert 
King Hall realizou uma série de viagens ao Brasil para estudar a educação 
do país. Ao longo das décadas de 1940 e 1950, Hall recebeu diversas bolsas 
de estudo concedidas por instituições norte-americanas e brasileiras para 
viajar pelo Brasil, realizando pesquisas sobre a situação educacional, che-
gando inclusive, a ser convidado pelo Instituto Nacional de Estudos Peda-
gógicos (Inep), para trabalhar, em regime de colaboração, num projeto de 
criação de escolas rurais (CUNHA, 2015, p. 14).

A vinda de King Hall4 fazia parte do projeto do presidente Dutra, que também 
desenvolveu com os Estados Unidos um intercâmbio cultural, a partir da oferta de 
bolsas a estudantes e profissionais estrangeiros que viessem estudar os problemas 
brasileiros, assim como os brasileiros também recebiam bolsas para realizar estu-
dos em países aliados, como os Estados Unidos. Dessa forma, o professor King Hall 
realizou diversas viagens pelo Brasil, Argentina e Chile, com o objetivo de conhecer 

CABER foi recusada, os dirigentes do MES implantaram com recursos próprios uma iniciativa equivalente, 
a Campanha Nacional de Ensino Rural (CNER) em 1952 (MENDONÇA, 2010).
4 O professor norte-americano Robert King Hall foi um mestre de renome da Columbia University. 
Especialista em Educação Comparada, trabalhou no pós-Segunda Guerra, em missões culturais, financiado 
pelo governo norte-americano, com o objetivo de estudar os sistemas educacionais de diversos países, 
na Ásia e América do Sul. A colaboração desse professor, como a de outros especialistas americanos com 
experiência em educação rural, era parte dos acordos assinados entre Brasil e Estados Unidos. Tal relação 
esteve atrelada desde 1945, quando os governos brasileiros e americanos assinaram o acordo que criou a 
Comissão Brasileiro-Americana de Educação das Populações Rurais (CBAR) (SILVA, 2016).
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os sistemas educacionais desses três países, na perspectiva de entender como se or-
ganizava a educação na América do Sul (CUNHA, 2015).

No caso do Brasil, o Decreto-Lei nº 4.958, de 14 de novembro de 1942, criou o 
Fundo Nacional de Ensino Primário, com o objetivo de ampliar e melhorar o sistema 
escolar primário de todo o país. Em 1944, foi elaborado um plano para expansão 
da educação rural para o Brasil com a utilização desse Fundo, mas foi a partir de 
1946 que o INEP assumiu e intensificou as construções de escolas nas zonas rurais, 
assim como nas fronteiras e nas áreas de colonização. Foram construídas também 
escolas normais rurais, regionais, bem como foram ofertadas tanto bolsas de estudo 
quanto cursos para professores rurais, tendo em vista a necessária preparação destes 
(SILVA, 2016). Assim, “por intermédio do convênio firmado com os estados, o Inep 
transferia ao órgão educacional responsável, de sua conta no Banco do Brasil, os 
recursos necessários para edificação de escolas no meio rural” (SILVA, 2016, p. 76).

Nessa perspectiva, é desse cenário que sobressaem educadores e políticos que 
mobilizaram um repertório cultural com o sentido de promover a implantação, ex-
pansão e modernização da educação rural sergipana, dentre os quais, como já anun-
ciado, destacamos: Murilo Braga de Carvalho (Diretor do INEP/1945-1952), Robert 
King Hall (Técnico Americano do INEP/década de 1940), Acrísio Cruz (Diretor de 
Instrução Pública de Sergipe/1947-1951), José Ribeiro Filho (Assistente de Ensino da 
Diretoria de Instrução Pública de Sergipe/1948-1951).

PARA/DE SERGIPE: REPERTÓRIOS CULTURAIS SÃO MOBILIZADOS

Murilo Braga de Carvalho foi um dos educadores que mobilizou repertório 
em prol da educação rural no Brasil, sendo Sergipe o estado modelo para implanta-
ção do seu projeto de expansão das escolas rurais. Assumiu a direção do INEP em 
1945 e já em 1946 o Decreto-Lei nº 9.018 extinguiu a Divisão de Ensino Primário e 
Normal do Departamento Nacional de Educação e transferiu para o INEP as com-
petências referentes a esses níveis de ensino, bem como as dotações orçamentárias 
destinadas àquela Divisão, que passaram a ser utilizadas pelo INEP. A partir dessas 
mudanças, o então Diretor imprimiu, em sua gestão, a tarefa de realizar construções 
escolares para as zonas rurais, para as fronteiras e para as áreas de colonização es-
trangeira. Com isso, o objetivo principal do INEP, nesse período, passou a ser o de 
estudar e planejar tipos de prédios para grupos escolares, escolas isoladas, escolas 
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normais, entre outras, bem como de instituir critérios de localização e distribuição 
dos prédios escolares (FILHO; SANTOS, 2006). Foi nesse contexto que Murilo Braga 
de Carvalho elaborou o plano de expansão das escolas rurais no Brasil, a partir de 
um repertório cultural que contou com a colaboração de especialistas nacionais e 
internacionais que atuaram assessorando a elaboração e execução de seu plano.

Foi nessa perspectiva que o educador americano Robert King Hall atuou junto 
ao INEP, prestando assessoria educacional e fomentando os ideais de desenvolvi-
mento e de educação norte-americanos e, portanto, colaborando com o Ministério 
da Educação e Saúde, em 1946, quando da elaboração do projeto de criação das esco-
las rurais. Mas uma de suas ações que mais se destacou foi o curso para professores 
rurais, realizado por meio de um Seminário de Educação Rural, do qual participaram 
professores de diferentes estados do Brasil. O curso foi realizado no Rio de Janeiro, 
durante as cinco semanas em que trabalhou junto ao INEP, em 1949. 

Diante da repercussão positiva, Hall pôde expandir sua performance, pois foi 
convidado para ministrar o mesmo curso para professores rurais de Sergipe quando 
da sua visita ao estado (CUNHA, 2015). “Tal convite, proposto pelo diretor do INEP, 
Murilo Braga, surgiu pelo fato de ser o estado que, na época, tinha o maior número 
de escolas rurais em construção no país, financiadas pelo governo federal em asso-
ciação com o governo estadual” (CUNHA, 2015, p. 17).

Um agente que também mobilizou um conjunto de recursos e estratégias de 
ação a partir da sua posição dentro do governo de Sergipe foi o professor, jornalista 
e político Acrísio Cruz. Suas ações não podem ser vistas numa perspectiva de luta 
individual, mas como integradas a uma rede que, de forma coletiva e social, mode-
lou-o e também permitiu que ele as modelasse, com base nas circunstâncias e nas 
escolhas que fez.

A partir de sua atuação à frente da educação em Sergipe, Acrísio Cruz “re-
presentou o pensamento pedagógico sergipano em várias ocasiões, defendendo as 
mais atualizadas teses em congressos, seminários, fóruns especializados, nos quais 
chamava a atenção para os avanços da educação em Sergipe” (TEIXEIRA, 2006 apud 
BARRETO, 2006, p. 10). De acordo com uma de suas filhas, Maria Luiza Vieira Cruz, 
“foi em Anísio Teixeira que Acrísio Cruz buscou seu referencial, cujo ideário peda-
gógico centrava-se no escolanovismo” (BARRETO, 2006, p. 10). Mas como foram 
mobilizados os repertórios para que o educador se apropriasse das teorias modernas 
de educação, a exemplo do escolanovismo? Segundo Barreto (2006), Acrísio Cruz, 
sem formação superior e sem cursos especiais, era autodidata e estudioso da psico-
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logia e das novas concepções pedagógicas, daí o contato com obras modernas e de 
cunho escolanovista que já circulavam no Brasil por meio de Revistas, de Congres-
sos e de Conferências nacionais e internacionais dos quais ele participou, como, por 
exemplo, a apresentação de uma comunicação original no 2º Congresso de Neurolo-
gia, Psiquiatria e Higiene Mental do Nordeste brasileiro, realizado em Aracaju, em 
outubro de 1940. 

Em 27 de janeiro de 1949, o jornal Diário de Sergipe publicou uma nota anun-
ciando a chegada de Acrísio Cruz ao estado de Sergipe, pois ele estava no Sul do 
país participando do Seminário Interamericano promovido pela UNESCO para a 
Campanha de Educação de Adultos, onde teve a oportunidade de apresentar o plano 
e a execução dos serviços de Educação Rural em Sergipe, tendo sido, na ocasião, 
considerado o mais destacado entre os estados da Federação (BARRETO, 2006). As-
sim, podemos afirmar que o acesso às leituras das ciências modernas, a participação, 
a preparação e a apresentação de teses para esses eventos foram performances que 
permitiram a esse educador compor seu repertório cultural, o qual fora reverberado 
durante sua atuação nos espaços educativos sergipanos, nos quais exerceu as funções 
de professor, diretor escolar, técnico e diretor do Departamento de Educação, sendo 
que, neste último, pôde atuar diretamente na expansão e modernização da educação 
rural sergipana no governo de José Rollemberg Leite, que assim sintetizou a expan-
são da escola rural e demonstrou que foram construídas:

[...] 218 escolas rurais, 7 Grupos Escolas Rurais, 10 grupos escolares e 
duas importantes Escolas Normais Rurais.5 Simultaneamente levamos 
em consideração o necessário preparo especializado do pessoal docen-
te. Fazer somente o prédio escolar era muita cousa, mas não o máximo. 
Dar alma ao ensino, tipificá-lo sob as exigências do ruralismo moderno, 
era o objetivo a que se visava, e para o qual convergiam tôdas as fôrças 
administrativas e técnicas do órgão educacional do Estado, que prestou 
relevantes serviços aos próprios sitos do Govêrno (SERGIPE, 1951 apud 
SILVA, 2016, p. 66).

5 Para tanto, foram criadas, pela Lei nº 212, de 29 de novembro de 1949, duas Escolas Normais Rurais, 
situadas nas cidades de Itabaiana e Lagarto (SERGIPE, 1951 apud SILVA, 2016, p. 149). Foi criada em 
Itabaiana a Escola Normal Murilo Braga, porém não foi encontrada em outros documentos a menção da 
Escola Normal Rural “Sílvio Romero”, a qual deveria ser construída em Lagarto (SILVA, 2016).
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Nesse projeto de expansão e modernização das escolas rurais em Sergipe, 
Acrísio Cruz implementou o modelo proposto pelo INEP, qual seja, “a Escola Rural, 
por exemplo, juntava sala de aula multisseriada, com a moradia da professora, em 
dois cômodos principais, enriquecidos com uma área entre eles, que servia para a 
recreação” (BARRETO, 2006, p. 16). Esse modelo de escola permitia que os alunos 
entrassem em contato com a terra por meio da realização de atividades agrícolas, 
como o plantio de hortaliças e a criação de animais, colocava também as crianças 
em contato com a família do(a) professor(a), já que morando na “própria escola” era 
possível que este(esta) tivesse um contato mais próximo com os alunos e, com isso, 
poderiam aprender hábitos condizentes à sociedade moderna (BARRETO, 2006).

Para resolver o problema da expansão dos prédios escolares, Acrísio Cruz 
não se preocupou, naquele momento, com as exigências arquitetônicas, estéticas, 
ou tipo de construção. Condicionado pelo aspecto econômico, primou, sobretudo, 
pela simplicidade, devendo a escola primária ser “amplamente distribuída em todo 
o país, nas zonas interioranas, qualquer que seja o tipo” (CRUZ, 1966 apud BAR-
RETO, 2006, p. 98). Essa visão demonstrava um certo entendimento de que, diante 
da miséria que acometia a vida dos habitantes do meio rural, bastava-lhes oferecer 
o mínimo, que já era muito para quem não tinha “nada”, prevalecendo o aspecto 
econômico na abordagem da questão educacional.

Outra preocupação que Acrísio Cruz apresentava em relação à expansão das 
escolas primárias era a residência ou acomodação do professor. Ele defendia que 
“nenhum prédio escolar deve ser construído sem dependências residenciais para 
diretores e professores em qualquer que seja a localidade” (FILHO, 2006 apud BAR-
RETO, 2006, p. 181-182). Em se tratando das zonas rurais, estava posta a dificuldade 
de encontrar professores nas localidades rurais que estivessem aptos a atuarem no 
magistério, ou seja, que tivessem o requisito mínimo, que era a formação no curso 
Normal. O fato é que tais modelos de escola foram pensados como forma de atrair os 
citadinos para as regiões longínquas do estado.

Outro educador que mobilizou seu repertório cultural em prol da educação 
rural em Sergipe foi o técnico agrícola José Ribeiro Filho, que trabalhou no Departa-
mento de Educação de Sergipe. Ainda jovem fez o curso científico em Aracaju no Co-
légio Tobias Barreto, quando fora aluno de José Rollemberg Leite e de Acrísio Cruz. 
Foi para Viçosa (MG) fazer o curso técnico agrícola e antes de concluir os estudos já 
tinha sido convidado pelos ex-professores citados, que, naquele contexto, estavam 
na condição de governador e diretor do Departamento de Educação, respectivamen-
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te, “para colaborar no programa que o Ministério da Educação estava implantando 
no Brasil a construção de três mil escolas rurais e a Sergipe coube uma parte dessas 
escolas”.6 O professor José Ribeiro Filho, em 1947, terminou os estudos em Minas 
Gerais e de 1948 a 1951 trabalhou no Departamento de Educação de Sergipe e foi 
responsável pela implantação do Serviço de Educação Rural (BARRETO, 2006).

A partir de um Relatório manuscrito feito por José Ribeiro Filho (SERGIPE, 
[s.d.]), podemos perceber o objetivo do Serviço de Educação Rural (SER), do qual ele 
era o diretor.

Com o propósito de tornar realidade o ensino Rural no Estado de Sergipe, 
o egrégio Diretor Geral do Departamento de Educação, criou o Serviço de 
Educação Rural, que tenho a onrra [sic] de dirigir. Em virtude das cadei-
ras rurais serem regidas por professores preparados em Escola Normal 
Urbana, faltam-lhes elementos que as interesse pelos afazeres agrícolas, 
fator primordial da E. R. Com o objetivo de despertá-las para os motivos 
rurais, o Serviço de Educação Rural, organizou e fez em prática um cur-
so de Agricultura com 2 finalidades principais: 1) Dá conhecimento de 
práticas agrícolas modernas; 2) Incutir-lhe numa mentalidade rural por 
meio de palestras, cinema, literatura. Fazem hoje 43 dias de atividades 
do SER. [...] Foram ministrados conhecimentos sobre: Hortalicicultura, 
Agronomia, Indústrias Rurais e Jardinocultura. Espero que os rudimentos 
agrícolas fornecidos em aulas teóricas e prática sejam adaptados ao meio 
rural por meio de um programa Agrícola. Como planos futuros pretende 
o SER, criar uma secção de consultas para auxiliar os professores nas suas 
atividades, reunir o magistério Rural em um Congresso anual na capital, 
uma feira agrícola na R. [rádio] difusora e em editoras sobre educação 
rural (SERGIPE, [s.d.], grifo nosso).

Como pode ser percebido, segundo o professor José Ribeiro Filho, entre as 
ações desse serviço estava colaborar com as escolas rurais no sentido de prepa-
rá-las para desenvolver atividades de agricultura, como plantação de hortaliças e 
criação de granjas para produção de aves e de outros animais, assim como ofertar 
cursos para professores rurais. Nesse sentido, eles receberam ajuda do Horto Flo-

6 Entrevista concedida pelo professor Ribeiro, um dos colaboradores de Acrísio Cruz. Ver: BARRETO, 2006.
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restal do Ibura, que forneceu 23 mil essências florestais para plantar nas escolas, e 
também do Ministério da Agricultura, que forneceu bibliografia sobre o universo 
agrícola contendo informações sobre a cultura de várias espécies de hortaliças, 
piscicultura e zootecnia (RIBEIRO FILHO, 2006 apud BARRETO, 2006). Para que 
fossem realizadas nas escolas rurais essas atividades típicas do meio rural, o Ser-
viço de Educação Rural planejou e executou um curso de Agricultura para pro-
fessores rurais. De acordo com os Relatórios de Aulas Práticas produzidos pelos 
cursistas, esse fora realizado no período de férias. Nesse sentido, observando as 
datas das aulas presentes nos relatórios, constatamos que o curso foi realizado nos 
meses de fevereiro e março de 1948. Segundo José Ribeiro, os cursistas precisavam 
aprender não somente a parte pedagógica, mas também a parte técnica referen-
te às atividades rurais que iriam desenvolver nas escolas (RIBEIRO FILHO, 2006 
apud BARRETO, 2006).

O professor José Ribeiro (2006 apud BARRETO, 2006) afirmou também que 
o projeto das escolas rurais foi destaque diante dos outros estados do Brasil, por-
que foi muito bem acolhido e teve o incentivo do governador, sendo que o próprio 
José Rollemberg Leite visitou algumas escolas rurais do interior sergipano, junta-
mente com os membros do Departamento de Educação. José Ribeiro enfatizou, 
também, o apoio e o direcionamento do INEP, que patrocinou as visitas técnicas, 
como a do professor americano Robert King Hall em 1949, o qual veio visitar e 
assessorar os trabalhos de educação rural que estavam sendo desenvolvidos no 
estado. O professor Hall avaliou positivamente os avanços obtidos em Sergipe, 
comparando com os outros estados da federação.

O professor King Hall, entretanto, colocou-lhe um ponto que preocupava a 
todos quando disse: “Só tem um problema é que eu temo que a influência partidária 
interfira nisso” (RIBEIRO FILHO, 2006 apud BARRETO, 2006, p. 188). Essa ques-
tão de fato já estava presente em algumas situações vivenciadas nos municípios, a 
exemplo da não aceitação de uma professora que havia feito o curso rural, mas que o 
governo local não aceitou devido a sua filiação partidária. Fenômeno muito comum 
nos municípios, pois muitos professores eram escolhidos por apadrinhamento, sem 
considerar sua formação pedagógica, o que acabava até desestimulando a participa-
ção dos estudantes nos cursos de formação, pois estes não eram tidos como critério 
principal para a contratação (vide RESENDE, 2014; SILVA, 2016; SANTOS, 2016). 

Nesse sentido, o repertório cultural mobilizado pelo professor José Ribeiro 
Filho dava-lhe condições de compreender e de traçar estratégias de ação diante de 
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certas situações de conflito naquele contexto, que envolvia a preparação das pro-
fessoras e a criação das escolas rurais. Como havia feito Curso Agrícola em Minas 
Gerais e havia voltado lá para fazer cursos de capacitação, ele mostrava que tinha 
conhecimento das formas de gestão e das novas técnicas agrícolas desenvolvidas 
com o apoio da ciência, como também reportou-se ao modelo de educação rural 
implantado nos Estados Unidos, que ele chamou de extensão rural, enfatizando 
que lá havia dado certo. 

O professor José Ribeiro também teve que lidar com outras questões que 
estavam presentes nas áreas rurais e envolviam o uso e a posse da terra, pois com 
Acrísio Cruz, tinha que tratar com proprietários de terra para negociar a aquisi-
ção, junto aos governos municipais, de área para construção das escolas rurais. As 
questões políticas da contratação das professoras que haviam feito os cursos rurais 
e para aceitarem que elas fizessem o curso rural foi uma outra dificuldade encon-
trada, bem como as resistências para mudar a mentalidade das famílias rurais no 
sentido de entenderem e aceitarem a proposta que eles estavam levando para os 
meios rurais via escola primária. 

Um fato que ilustra essa questão foi apresentado pelo professor José Ri-
beiro, quando disse que certa vez uma professora rural havia revelado que um 
pai de aluno a procurou para pedir dinheiro como pagamento do trabalho que 
o filho havia feito na horta da escola (BARRETO, 2006). Assim, era mais do que 
preciso mobilizar diferentes repertórios culturais no sentido de mudar a forma 
de pensar e agir em relação às questões que atingiam o meio rural naquele con-
texto, era preciso instruir, educar, inclusive aos que estavam fora do muro da 
escola. Ele afirmou ainda que Sergipe era um estado conservador e as popula-
ções rurais tinham bastante resistência em mudar a mentalidade em relação às 
questões com a terra, e ainda destacou: “O que a gente queria era que as pessoas 
assimilassem o conceito moderno de exploração da terra” (RIBEIRO FILHO, 
2006 apud BARRETO, 2006, p. 191).

Desse modo, o sentido de modernização da educação rural também estava 
presente na preocupação com o aparelhamento das escolas. Ainda de acordo com 
o professor José Ribeiro, existia, no Departamento de Educação, um setor respon-
sável pela distribuição do material para as escolas rurais, era comandado pelo Sr. 
Abdon Ribeiro, e destacou que no Departamento tinha uma caminhonete específi-
ca para esse serviço, com a qual se fazia a distribuição dos materiais agrícolas e das 
carteiras escolares (apud BARRETO, 2006).
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SOBRE A pErfOrmAnCE MAIS REPRESENTATIVA: O ENSINO 
AGRÍCOLA PARA PROFESSORES DO MEIO RURAL

No tocante à formação específica para o meio rural, para além do currículo 
composto pelas disciplinas acadêmicas formais, Silva enfatiza que deveria ter a preo-
cupação de formar “um sujeito entusiasmado, admirador e, sobretudo, conhecedor 
do cotidiano rural” (SILVA, 2016, p. 144). Referenciado em Sud Mennucci, Silva 
afirma que era preciso que a formação do professor “partisse dos pressupostos da 
mentalidade agrícola, que tratasse as situações dos alunos e das comunidades com 
amor. Tal professor deveria estar revestido de conhecimentos e técnicas sobre peda-
gogia, higiene, sanitarismo, medicina e agricultura” (SILVA, 2016, p. 144).

Para tanto, foram pensadas as “Escolas Normais Rurais” ou mesmo as “Es-
colas Normais Regionais”, uma vez que as vocações locais deviam ser respeita-
das e por isso a designação Rural não atingia integralmente o objetivo. Assim, 
em alguns estados brasileiros, a exemplo de Santa Catarina, ser Escola Normal 
Regional e não Escola Normal Rural.7 Há ainda um outro tipo de estratégia go-
vernamental, que foi justamente o que aconteceu em Sergipe, uma vez que ape-
nas uma Escola Normal funcionou, a Escola Normal Rural Murilo Braga, esta no 
município de Itabaiana. 

Segundo Costa, “a Escola Normal Rural Murilo Braga foi construída na 
zona urbana, entretanto, por ser muito distante do centro da cidade, a população 
e até mesmo os estudantes do curso Normal desconheciam que se tratava de uma 
escola normal rural” (COSTA, 2016, p. 104). Isso se deve ao fato de o currículo 
do curso não contemplar disciplinas voltadas para as atividades rurais. A esse 
respeito, a partir das entrevistas realizadas por Costa com três ex-alunas da Es-
cola Normal Rural Murilo Braga, foi possível constatar que “os conteúdos eram 
totalmente distantes da aplicação agrícola” (COSTA, 2016, p. 104), contraditoria-
mente ao que postulava o ruralista Sud Mennucci (1934 apud COSTA, 2016, p. 

7 Por meio dos cursos normais regionais, de ciclo ginasial, uma formação simplificada foi instituída para os 
“regentes” das escolas primárias caracterizadas como de “caráter regional” (as localizadas nas zonas rurais, 
por exemplo) (PEREIRA, 2013, p. 103). Santa Catarina foi um dos Estados que se adaptou rapidamente à Lei 
Orgânica do Ensino Normal, quando, ainda em dezembro de 1946, promulgou uma correlata lei estadual. Essa 
“agilidade” na resposta à normatização de nível nacional parece ter surtido efeitos, de modo que, em 1951, 
Santa Catarina era o primeiro Estado da federação na quantidade de cursos destinados a formar regentes do 
ensino primário, um total de trinta e oito (LOURENÇO FILHO, 1953 apud PEREIRA, 2013, p. 105).
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104), para quem “As Normais Rurais deveriam possuir uma estrutura curricular 
que contemplasse atividades teóricas e práticas. O programa deveria contemplar 
disciplinas que atendessem ao tripé: agrícola, sanitário e pedagógico”. 

Como pode se deduzir, em Sergipe, outro tipo de estratégia foi mobilizada a 
fim de “preparar” o professor do meio rural e, assim, como já anunciado, inicialmen-
te foi preparado um curso, e neste matérias e técnicas foram ensinadas. Tendo em 
vista desvelar o que em tal curso era ministrado, recorremos aos 14 relatórios de alu-
nos já ressaltados e que apresentaram, de forma detalhada, as atividades desenvolvi-
das nas aulas práticas do, também já citado, “Curso de Agricultura”, ministrado pelo 
professor José Ribeiro Filho, em 1948. As aulas teóricas eram realizadas na sede da 
Escola Normal “Rui Barbosa”, localizada em Aracaju, sede do curso, e as aulas práti-
cas aconteciam no Aviário D. Pedro II. No aviário, ficava o galinheiro e uma grande 
área onde estavam plantadas as hortas. Para se deslocarem ao aviário, os alunos e o 
professor pegavam uma marinete. Segundo um manuscrito do professor Ribeiro, 
participaram desse curso mais de 100 professores distribuídos em turmas diferentes 
com denominações das letras do alfabeto (turma A, turma B...) (SERGIPE, [s.d.]).

No tocante aos conhecimentos rurais ensinados, no relatório do aluno Israel 
Alves Silva, datado de 13 de fevereiro de 1948, ele apresenta, entre outros aspec-
tos, uma aula sobre a criação de galinhas. Inicialmente expôs: “Fomos tomar alguns 
apontamentos sobre as aves, cuja se destacou – a galinha” (Israel Alves Silva, 1948). 
Nesse momento da aula, ele informou que o professor Ribeiro deu as explicações e só 
depois é que eles foram conduzidos ao local onde eram criadas as galinhas.

O que mais impressionou a nossa vista foram as galinhas, onde as galinhas 
põem. É de uma espécie admirada. Disse-nos o professor que esses gali-
nheiros são chamados ninhos automáticos ou alçapões destinados a pren-
derem as galinhas quando estas vão pôr. Também nos explicou que os 
poleiros devem ser abaulados; isto é, sem quinas (Israel Alves Silva, 1948). 

O referido aluno também revelou que foram apresentados encaminhamen-
tos didáticos e conhecimentos importantes para a criação de galinhas, como, por 
exemplo, o que era e como funcionavam a criadeira, os comedores, as chocadeiras, 
bem assim, como se dava a eclosão dos ovos e o nascimento dos pintos. Prossegue o 
relatório dando conta das atividades apresentadas que envolviam o cultivo da terra 
e a plantação. Sobre isso, ressaltou: “Após a aula foi sobre hortaliças e o professor 
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conduziu a turma para a área onde estava a plantação e observou a variedade de 
hortaliças como: quiabo, couve, tomate, cenoura, melão, pimenta, pimentão, coen-
tro, etc” (Israel Alves Silva, 1948). O aluno destacou ainda: “Depois fomos olhar a 
sementeira, onde continha muitas espécies de sementes plantadas e já crescidas para 
fazer o transplantio” (Israel Alves Silva, 1948).

Como pode ser percebido, além de demonstrar como cada setor funcionava, 
o aluno também apreendeu os nomes e as formas de cultivo. Se se considerar que 
aspectos como: poleiros abaulados, sementeira e transplantio foram ressaltados no 
relatório, há que se entender que havia uma preocupação que o professor adquirisse 
o conhecimento técnico dos instrumentos e dos processos modernos que envolviam 
as atividades agrícolas, e nesse sentido era esperado que esses saberes fossem repas-
sados para os alunos das escolas rurais. 

A aluna Olga chamou o professor de doutor em seu relatório, sinal indica-
tivo de respeito e de admiração, também presente em outros relatórios. Segundo 
ela, em relatório de uma das aulas, inicialmente o “professor fez as explicações e 
fomos observar todo o processo de criação das galinhas: ninhos alçapões, come-
douros, bebedouros e poleiros” (Olga Coelho Fontes, 1948). Nessa mesma aula fica 
claro que os alunos observaram os cuidados com a higiene do local, dos bebedou-
ros e do ninho que funcionava automaticamente; bem como das raças mais apro-
priadas para pôr ovos e para produzir mais carne e os cuidados e os tipos de ração 
para as galinhas. Ainda descreve a visita à sala de incubação. “Esta sala compõe-se 
de: criadeiras para pintos, comedouros para pintos e chocadeiras ou incubadeiras” 
(Olga Coelho Fontes, 1948).

Já com relação à aula na horta, a aluna relembra que inicialmente o “professor 
nos mostrou os aparelhos mais comuns em hortas: o regador, a balisa, o enxadão 
ou enxadeca, a pá deitada, o ansinho, o gadanho, o sacho e a enxada comum” (Olga 
Coelho Fontes, 1948). Em seguida, ela descreve como cada aparelho deveria ser usa-
do na horta. Após isso, passou a descrever formas de usar a semente ou mudas no 
plantio das hortaliças, bem como os cuidados, detalhando tamanhos e espaçamento 
entre as plantas.

Nesse aspecto, a aluna/professora Maria Nair dos Santos, no relatório de 05 
de fevereiro de 1948, retrata o seu “Curso de Férias”. No Relatório, ela deixa claro 
que seu professor explicou primeiro sobre a matéria que iriam estudar. Fez uma 
descrição sucinta de tudo o que viu e aprendeu no aviário sobre a criação de galinhas 
e a produção das hortaliças. “Ele também nos explicou praticamente como se faz o 
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plantio do pimentão, tomate e coentro, etc. Fiquei entusiasmada com esta primeira 
orientação e também por saber que as plantas com o oxigênio que disprendem [sic], 
purificam o ar atmosférico, tão necessário a nossa existência” (Maria Nair dos San-
tos, 1948).

Os relatórios, para além de elementos do currículo escolar, também revelam 
os perfis dos alunos, como, por exemplo, o das alunas Vanda M. Gomes, em relatório 
de 03 de fevereiro de 1948, e Esmeralda Reis, no relatório de 04 de março de 1948, 
que fizeram, ao contrário dos outros dois, uma descrição superficial da visita ao aviá-
rio e à horta. Já a aluna Maria Nascimento Santos (s.d.) traz à tona táticas professo-
rais quando afirmou que, por causa da chuva, não pôde visitar a horta, no entanto, 
o professor “chamou uma das alunas pra dar uma aula às colegas sobre a cultura do 
milho. Esta nos esclareceu muito bem o ponto. Depois desta aula dada pela colega ele 
ainda nos fez muitas outras perguntas sobre a hortalicicultura”. Relata ainda outra 
aula prática que teve com o professor Ribeiro, desta feita envolvendo os materiais 
didáticos para o campo:

As 3 horas saímos de marinete do Departamento de Educação com os 
professores. Quando chegamos no Ministério da Agricultura, êle nos 
convidou a descer e nos levou a um compartimento onde vimos diversos 
materiais agrícolas e nos mostrou um por um e dizendo os respectivos 
nomes. Aqui poderei dizer nomes de alguns que estou lembrada: o arado, 
cultivadores, semeio mecânico, semeador de bico de pato, cultivadores de 
dentes, grade de 8 discos, pulverizador para CB em diversos tipos, arran-
cador de batatas, etc. (Maria Nascimento Santos, [s.d.]). 

A mesma aluna considerou importante registrar o modo como o script da mo-
dernização da educação responsabilizava cada um no processo de educação do meio 
rural e assim destacou: “Por último êle convidou uma das alunas a fazer um ligeiro 
discurso de despedida. A qual no fim nos lembrou e pediu que devíamos cumprir 
bem os deveres da tarefa de que vamos ficar encarregada a bem do povo de Sergipe e 
do Brasil inteiro” (Maria Nascimento Santos, [s.d.]). Nesse mesmo sentido, a aluna 
Maria Erundina Mota de Sousa, em relatório de 23 de fevereiro de 1948, registrou: 
“Infelizmente não vimos as ferramentas, mas o nosso professor que trabalha com 
o intuito de aproveitarmos bem, apresentou em aula uma revista com os aparelhos 
apropriados para a horta”.
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Um outro perfil de aluna também foi revelado por meio de Maria José de 
Andrade, a única que apresenta seu relatório datilografado, pois os demais estão 
manuscritos. Em seu relatório, ela deixa claro o compromisso assumido, quando 
afirma: “Como intuito da aula, o professor nos fez observar algumas sementes, que 
mais tarde, iremos nos utilizar delas, quando dirigirmos as Escolas Rurais” (Maria 
José de Andrade, [s.d.]), da mesma forma que a aluna Hilda Silva, no relatório de 17 
de março de 1948, que ressaltou: “O passeio foi maravilhoso, pois aprendemos muita 
coisa que mais tarde nos será bastante útil”.

A aluna Maria Matos Monteiro, no relatório de 05 de fevereiro de 1948, por 
sua vez, deu a ver que escolas estavam sendo construídas e que o contato deu-se 
ainda na condição de cursista, o que permitia uma melhor apreensão delas e do que 
realmente podia ser produzido. Assim se expressou: “Ao voltarmos, no caminho sal-
tamos para olhar um prédio que estão edificando para uma Escola Rural”. Sobre 
esse mesmo assunto, considerou a aluna Odete Figuerêdo dos Santos (s.d.): “Depois 
tomamos a marinete fomos ao Sobrado observar o tipo de Escolas Rurais que pre-
tendemos tomar posse de uma delas para organizá-la bem e trabalhar, lutar com a 
criançada para sermos vencedores na batalha rural”. Ainda sobre as impressões e 
o compromisso do curso e dos professores a aluna Nenfrides Nunes Oliveira (s.d.) 
ressaltou: “Daí vim a conhecer quanto é necessária a agricultura em toda a nação. A 
palavra agricultura que até então não sabia a grande utilidade que tem, hoje graças 
aos esforços do nosso professor Ribeiro sei descrevê-la minuciosamente o que quero 
dizer, conforme aprendi”.

As alunas Odete Figueirêdo dos Santos (s.d.) e Lindalva Cardoso Dantas, no 
relatório de 03 de março de 1948, e Maria Erundina Mota de Sousa, em relatório 
de 23 de fevereiro de 1948, destacaram a importância das aulas práticas. Sobre elas 
ressaltou esta última: “Depois de havermos tido várias aulas teóricas, tivemos uma 
mais compreensível, com menos esforço de inteligência, que foi a aula prática. Nessa 
tivemos a oportunidade de examinarmos e olharmos com os nossos próprios olhos”.

O relato da aluna Maria Francisca da Conceição, de 26 de fevereiro de 1948, 
deixa claro que a estrutura da Escola Normal da capital estava sendo utilizada para a 
implementação do curso, o que, senão revela, indicia acerca das intenções das estraté-
gias dos educadores envolvidos com a modernização da educação rural. Segundo ela:

A tarde do dia 14 de fevereiro foi esplêndida para as alunas do ‘Curso 
Rural’, do qual faço parte. A natureza de cada uma e principalmente a 
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minha, entusiasmou-se naquela tarde fresca e em que fomos transporta-
das por ônibus ao Aviário Pedro II, localizado no município da capital do 
Estado de Sergipe. Saímos às 3.30 horas da Escola Normal “Rui Barbo-
sa”, onde atualmente estamos assistindo as aulas teóricas, relativas ao 
curso em companhia do nosso professor de Agricultura. Após alguns 
minutos, chegamos ao local definitivo. Dirigimo-nos ao galinheiro Indus-
trial, onde recebemos várias explicações (Maria Francisca da Conceição, 
1948, grifo nosso).

Como podemos deduzir, as escolas normais rurais ainda não eram uma rea-
lidade e os primeiros contatos com a modernização do universo agrícola deram-se 
mediante aulas teóricas e práticas no referido “Curso de Agricultura”. Foi a partir de 
tal curso, oferecido pelo Serviço de Educação Rural do Departamento de Educação 
de Sergipe, que os elementos essenciais foram ensinados, demonstrando não somen-
te as estratégias governistas para a atualização do campo, mas, também, como os 
improvisos foram tecidos e as performances, como unidades mínimas do repertório, 
foram arregimentadas em prol do script da modernização. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como pode ser percebido, o estudo sobre os repertórios culturais mobilizados 
por educadores em prol da educação rural de Sergipe mostrou-nos que as estratégias 
de pensar e agir utilizadas por esses agentes estavam em sintonia com as concepções 
de educação e de educação rural vinculadas nos projetos internacionais da Unesco 
(script). Foi a partir dos acordos de cooperação técnica firmados entre os Estados 
Unidos e os países da América Latina, inclusive o Brasil, que houve um aumento na 
circulação de ideias e de educadores e intelectuais entre esses países, o que favore-
ceu a propagação do ideal de desenvolvimento e modernização presentes nos países 
capitalistas, vinculado à técnica e a racionalização dos processos de produção e de 
gestão da educação. 

Em Sergipe, pudemos ver como tais ações foram postas em prática, uma vez 
que, apesar do incipiente processo de expansão da educação primária ocasionado 
pelas ações do Fundo Nacional de Ensino Primário em 1942, foi a partir de 1946 
que os projetos voltados para a educação rural se intensificaram, notadamente com 
o plano de expansão das escolas rurais implantado pelo INEP. Na década de 1950, 
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entretanto, alguns fatos políticos determinaram mudanças no andamento do projeto 
de expansão da educação rural em Sergipe. Na esfera federal, Eurico Gaspar Dutra 
saiu da presidência e assumiu Getúlio Vargas; após a morte de Murilo Braga de Car-
valho em 1952, assumiu seu lugar na direção do INEP Anísio Teixeira. Houve tam-
bém a saída do Ministro Clemente Mariane do Ministério da Educação. No que se 
refere ao estado de Sergipe, com o fim do governo de José Rollemberg Leite, em 1951, 
assumiu o governo do estado Arnaldo Rollemberg Garcez. Acrísio Cruz assumiu o 
mandato de deputado Estadual e saiu do Departamento de Educação juntamente 
com a sua equipe, sendo que o professor José Ribeiro foi transferido para o Horto 
Florestal Ibura. 

Diante de tais alterações nas circunstâncias políticas, houve, também, uma 
reorientação na filosofia de educação e de trabalho no Departamento de Educação. 
O foco deixou de ser a educação rural e passou a ser o que Ribeiro Filho chamou de 
‘artesanato’. Esse seu entendimento pode estar ancorado no processo de industriali-
zação que ganhava força no Brasil naquele contexto, assim como no crescimento das 
cidades, que passaram a exigir trabalhadores que tivessem conhecimentos técnicos 
para ocupar os novos postos de trabalho que se abriam na indústria e no comércio. 
Se se considerar que a mudança dos agentes políticos e, consequentemente, educa-
cionais dita a noção de espaço público, assim como as prioridades e formas de fazer 
a educação, podemos enfatizar a descontinuidade das políticas de educação no país 
que interrompe processos e impõe aos agentes a busca de novos repertórios ao traçar 
as novas linhas, estratégias e táticas de ação, seja por parte dos dirigentes ou por par-
te daqueles que estão no chão da escola, o que, consequentemente, coloca-nos diante 
de novos e novos projetos de Brasil.
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EDUCAÇÃO E MODERNIZAÇÃO: PROJETOS 
PARA O MEIO RURAL EM CIRCULAÇÃO NO 
BRASIL DA DÉCADA DE 1950

Elaine A. Teixeira Pereira
Tatiane Modesti
Maria das Dores Daros

Este artigo busca discutir projetos educacionais visando à modernização do 
rural, bem como sua articulação com ideias/propostas de circulação transnacio-
nal, a partir de artigos veiculados durante a década de 1950 na Revista Brasileira 
de Estudos Pedagógicos (RBEP). Para isso, o trabalho traz à discussão os entendi-
mentos de modernização/desenvolvimento e suas características no Brasil na vi-
são dos sociólogos Luiz Aguiar da Costa Pinto e Florestan Fernandes, relacionan-
do-os com a educação e com o rural. Buscando demonstrar como as ideias para a 
educação rural se apresentavam no Brasil, foram elencados dois artigos principais: 
“Educação rural e educação de base”, escrito por João Roberto Moreira, e “Prepa-
ração de pessoal docente para as escolas primárias rurais”, de Manoel Bergström 
Lourenço Filho.

A RBEP foi criada no ano de 1944, constituindo-se como periódico oficial 
do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (Inep) pela veiculação do (e con-
tribuição para o) debate educacional brasileiro. Por meio dela é também possí-
vel perceber como as ideias educacionais circulavam transnacionalmente, visto 
que eram publicados artigos de autores estrangeiros e brasileiros comparativos 
da educação com outros países, bem como resumos e encaminhamentos das Con-
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ferências Internacionais de Instrução Pública, promovidas pela Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Escritos acerca da 
educação rural também podem ser encontrados na revista. 

AS TEORIAS DA MODERNIZAÇÃO E SUAS CARACTERÍSTICAS NO 
BRASIL

Os estudos desenvolvidos no âmbito do Programa de Pesquisa “Moderno, 
Modernidade, Modernização: a educação nos projetos de Brasis – séc. XIX e XX” 
apontaram a modernização como um conceito polissêmico que pode ser encon-
trado nos debates sobre a educação no Brasil dos séculos XIX e XX. Porém, foi 
na década de 1950 que passou a ter um sentido mais diretamente relacionado 
ao que está sendo adotado no presente trabalho, conforme é possível ler em 
Carvalho (2012):

A palavra “modernização” foi introduzida como termo técnico, nos anos 
1950, na tentativa de conceituar um conjunto de processos cumulativos 
e de reforço mútuo à formação de capital e mobilização de recursos; ao 
desenvolvimento das forças produtivas e ao aumento da produtividade do 
trabalho; ao estabelecimento do poder político centralizado e à formação 
de identidades nacionais; à expansão dos direitos de participação política, 
das formas urbanas de vida e da escola formal; à secularização de valores 
e de normas, dentre outros (CARVALHO, 2012, p. 28).

Esta definição interessa à discussão, visto que tal compreensão da moderniza-
ção foi amplamente utilizada no contexto da Guerra Fria, no qual os países periféri-
cos buscavam superar o subdesenvolvimento por meio de políticas modernizadoras 
que tinham como parâmetro os países capitalistas que se encontravam em condição 
central e dominante. 

Na América Latina, as teorias da modernização foram introduzidas, princi-
palmente, pela influência norte-americana mediante acordos de cooperação, finan-
ciamentos e pesquisas, os quais ocorriam nas áreas política, social e cultural e em se-
tores da economia. Compreendia-se que o “processo de desenvolvimento econômico 
acelerado estaria associado à concomitante democratização da sociedade e da esfera 
política” (BRASIL JR., 2013, p. 235).
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A discussão acerca da modernização tornou-se o eixo que movimentava 
projetos de Brasil no contexto dos anos de 1950, mas a lógica da modernização 
como um processo linear que levaria ao desenvolvimento e, portanto, à demo-
cratização não se estabeleceria aqui tal qual nos países desenvolvidos, conforme 
apontaram os sociólogos Luiz Aguiar da Costa Pinto e Florestan Fernandes.

Para Costa Pinto, desenvolvimento implicaria uma mudança estrutural da 
sociedade e isso não estava ocorrendo no Brasil de meados do século XX – o que 
o levou a concluir que a modernização não se constituía em um processo linear 
que necessariamente conduziria uma sociedade ao desenvolvimento, mas poderia 
ocorrer de diversas formas e por meio de variadas etapas, dependendo de uma 
série de características e variáveis.

Costa Pinto aponta ainda que “quando, dentro de uma estrutura social, o 
desenvolvimento se intensifica e se acelera, mas não se generaliza, essa estrutura 
tende à marginalidade” (COSTA PINTO, 1972, p. 105). Para o autor, a estrutura 
social transforma-se em ritmos diferentes, ocasionando a “marginalidade estru-
tural”, em que uma estrutura arcaica ou tradicional persiste, mas não domina, 
coexistindo uma estrutura moderna que também não tem força para predominar. 
Essa seria uma característica das sociedades em desenvolvimento, pois a mudança 
provocada intensifica a marginalidade estrutural (ibidem, p. 307-308).

Isso geraria tensões e crises, sendo a característica desse tipo de sociedade 
a coexistência do arcaico e do moderno. Para Costa Pinto, a forma como o desen-
volvimento foi concebido na América Latina, a partir da modernização industrial 
e tecnológica, portanto, um desenvolvimento econômico, contribuiu para essa 
configuração, pois não ocorreu simultaneamente a um processo de mudança na 
estrutura social (COSTA PINTO, 1972).

Florestan Fernandes, por sua vez, a partir da análise da constituição do ca-
pitalismo e das classes sociais no Brasil e na América Latina, percebe que “o ca-
pitalismo dependente gera, ao mesmo tempo, o subdesenvolvimento econômico 
e o subdesenvolvimento social, cultural e político. Em ambos os casos, ele une o 
arcaico ao moderno e suscita seja a arcaização do moderno seja a modernização 
do arcaico” (FERNANDES, 1975, p. 61). Assim, a modernização “processa-se de 
forma segmentada e segundo ritmos que requerem a fusão do ‘moderno’ com o 
‘antigo’ ou, então, do ‘moderno’ com o ‘arcaico’” (ibidem, p. 80).

Tanto para Costa Pinto quanto para Florestan Fernandes as mudanças no 
Brasil eram descompassadas, pois elementos arcaicos conviviam com o moderno, 
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constituindo uma forma própria de modernização e desenvolvimento do país que 
não necessariamente estariam associados à democratização (BRASIL JR., 2013).

Embora os autores constatem as especificidades da modernização e do de-
senvolvimento na América Latina, as discussões que circulavam, inclusive em ar-
tigos da RBEP, indicam a modernização como um processo linear que levaria ao 
desenvolvimento. Isso ocorreria a partir da execução de determinados projetos 
nas mais variadas áreas ou setores, entre eles a educação. 

Para Costa Pinto, “estaríamos atrasados por falta de educação e com mais 
instrução pública necessariamente progrediríamos” (COSTA PINTO, 1972, p. 
113). E continua:

A educação e a escola de uma sociedade em transição também refletem 
essa transição e essa marginalidade característica da estrutura de que fa-
zem parte. Daí resulta que, nas sociedades em recente e acelerado proces-
so de desenvolvimento, a escola tradicional é superada e entra em deca-
dência, enquanto que a nova ainda não se definiu nem ganhou prestígio e 
aceitação suficientes para se difundir e desempenhar a sua função.
A marginalidade da estrutura reflete-se na educação e esta agrava a mar-
ginalidade estrutural (ibidem, p. 114).

Costa Pinto destaca que a instrução pública é necessária para o desenvolvi-
mento, mas não sozinha. As sociedades subdesenvolvidas depositam na educação as 
expectativas da mudança, mas é preciso que a estrutura social se altere: portanto, a 
educação, isoladamente, não é fator de promoção do desenvolvimento.

Florestan Fernandes, no artigo intitulado “A ciência aplicada e a educação 
como fatores de mudança cultural provocada”, discorre acerca da “educação como 
fator de mudança” e busca estabelecer polarizações práticas que orientem para a 
colaboração dos cientistas sociais e educadores nesta área. Para o autor, “a ‘ciência 
aplicada’ e a ‘educação’ podem ser descritas como fatores de ‘mudança social provo-
cada’” (FERNANDES, 1959, p. 28).

Para Florestan Fernandes, o cientista social pode colaborar na definição dos 
problemas educacionais e na intervenção necessária, atuando com os educadores, 
que deveriam ser intérpretes da realidade social. Além disso, deveriam “servir às co-
munidades, em interação construtiva com seus centros de interesse e de atividades” 
(ibidem, p. 56).
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Costa Pinto, por sua vez, aponta a distância entre a educação alfabetizadora 
e a realidade social nas escolas do interior, visto que o homem do campo “pratica-
mente esquece tudo o que lhe foi ensinado, pois jamais aplica, no seu cotidiano con-
creto, no fundo do latifúndio em que vive, qualquer daquelas noções para manejar 
a enxada e ganhar seu salário de fome” (COSTA PINTO, 1972, p. 115). Costa Pinto, 
no trecho citado, demonstra como a educação é insuficiente para alterar a margina-
lidade estrutural.

No Brasil da década de 1950, o meio rural era visto como elemento arcaico 
a ser modernizado. A educação seria uma das formas capazes de promover as (ne-
cessárias) mudanças culturais em sua população. As ideias acerca da forma como a 
educação colaboraria para a modernização do rural eram difundidas por instituições 
como a Unesco, por meio de conferências, pesquisas, acordos e financiamentos.

TRANSNACIONALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO: UMA PERSPECTIVA DO 
RURAL 

A Unesco financiou projetos de pesquisa científica em institutos como a Co-
missão Econômica para a América Latina (Cepal) e o Centro Latino-Americano de 
Pesquisas em Ciências Sociais (CLAPCS), que objetivavam o estudo das socieda-
des latino-americanas acerca da modernização e do desenvolvimento. Também se 
observam investigações realizadas no Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais 
(CBPE), ligado ao Inep (LOPES; ARAÚJO, 2011; XAVIER, 2003).

A Unesco promovia, ainda, seminários educacionais, nos quais havia repre-
sentantes do Brasil. Isso pode ser constatado a partir das publicações feitas na RBEP 
sobre as conferências e/ou seminários internacionais, conforme demonstra o Qua-
dro 1, a seguir:
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QUADRO 1 – Publicações sobre as conferências e/ou seminários 
internacionais na revista Brasileira de Estudos pedagógicos

Ano Mês Vol. Núm. Título
1947 Set./out. 11 30 IX Conferência Internacional de Instrução Pública
1949 Jan./abr. 13 35 Seminário de Educação para a América Latina
1951 Jan./mar. 15 41 XII Conferência Internacional de Instrução Pública
1951 Abr./jun. 15 42 Seminário Interamericano de Educação Primária
1952 Jul./set. 18 47 XIV Conferência Internacional de Instrução Pública
1953 Jan./mar. 19 49 XV Conferência Internacional de Instrução Pública
1954 Jul./set. 22 55 XVI Conferência Internacional de Instrução Pública
1955 Jul./set. 24 59 XVII Conferência Internacional de Instrução Pública
1956 Abr./jun. 25 62 XVIII Conferência Internacional de Instrução Pública
1957 Jan./mar. 27 65 XIX Conferência Internacional de Instrução Pública
1957 Out./dez 28 68 XX Conferência Internacional de Instrução Pública
1958 Out./dez 30 72 XXI Conferência Internacional de Instrução Pública
1959 Out./dez. 33 76 XXII Conferência Internacional de Instrução Pública
1961 Abr./jun. 35 82 XXIII Conferência Internacional de Instrução Pública
1963 Jan./Mar. 39 69 XXV Conferência Internacional de Instrução Pública

Fonte: Produção própria, a partir de dados constantes na RBEP, nov. 2016.

Observa-se que a revista publicava periodicamente o conteúdo relativo às 
Conferências Internacionais de Instrução Pública. Essas publicações caracteriza-
vam-se pelo recorte dos principais pontos ou recomendações por ocasião dos even-
tos e demonstravam que as ideias educacionais estavam em circulação, chegando ao 
país propostas e diretrizes encaminhadas pela Unesco.

No que se refere aos eventos constantes no Quadro 1, pode ser mencionada, 
a título de ilustração, a XIV Conferência Internacional de Instrução Pública. Den-
tre as recomendações do evento, são citadas a de nº 32 – que trata da escolaridade 
obrigatória e sua extensão, e a de nº 33 – sobre as cantinas e vestiários escolares 
(RBEP, 1952).

A temática da educação rural figura na pauta das Conferências. Por meio da 
recomendação nº 47, da XXI Conferência Internacional de Instrução Pública, é con-
siderado que “a escola rural, tanto quanto a escola urbana, constitui para o conjunto 
da coletividade a que serve, um fator de cultura e de progresso econômico e social” 
(RBEP, 1958, p. 66). 

Verifica-se, a partir do exposto, a educação associada à ideia de moderniza-
ção, ou seja, fazia-se necessário implementar políticas educacionais não apenas no 
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meio urbano, mas também no rural, pois este poderia contribuir com o processo de 
desenvolvimento. Ainda no mesmo artigo, é possível ler que “a cooperação interna-
cional deve contribuir para a melhoria do ensino rural em todos os países e que, para 
tanto, ela requer uma ajuda concreta da parte de organizações tanto nacionais como 
internacionais” (ibidem, p. 66).

Quanto ao Seminário Interamericano de Educação Primária, realizado no 
ano de 1950 em Montevidéu (Uruguai), a RBEP traz algumas recomendações, como: 
criação de escolas normais regionais e rurais, admissão dos professores via apro-
vação em concurso, necessidade da edificação de prédios escolares adequados (nas 
zonas rural e urbana). É tratado também do problema da não aceitação, por parte 
dos professores, de cargos em locais menos atrativos e do papel da escola quanto 
às questões ligadas à higiene e à saúde. Uma função mais ampla da escola primária 
(além de ler, escrever e contar) é defendida: a de “educação integral” da criança, com 
ênfase em sua relação com a comunidade. Tal escola deveria contar com serviço mé-
dico, dentário, de nutrição e vestuário, além de colônia de férias e clubes de crianças 
– para ocupação das horas livres com “ações úteis e recreativas” (RBEP, 1951).

No artigo intitulado “A educação: primeiro problema nacional e internacional”, 
veiculado na RBEP, Luís Reissig, do Colégio Livre de Estudos Superiores de Buenos 
Aires (Argentina), afirma que a educação se constitui em problema relacionado mais à 
vida que à escola. Trazendo dados da Unesco e da Organização dos Estados America-
nos (OEA), compara os índices de analfabetismo de alguns países. Constata o elevado 
número de analfabetos na América Latina, ao mesmo tempo que relaciona o analfa-
betismo a outros índices, como saúde, alimentação, moradia, higiene, afirmando que 
estão inter-relacionados, pois, quando estes melhoram, as taxas de analfabetismo de-
crescem. Para Reissig, “o analfabetismo é um efeito, não uma causa. A conclusão que 
se pode tirar é que, para reduzir o analfabetismo, tem-se que aumentar o nível geral de 
vida, aumentar o número e o nível das necessidades” (REISSIG, 1952, p. 71).

Explicitando o “aparente paradoxo” de que “para alfabetizar não é preciso 
começar por alfabetizar”, cita a experiência piloto da Unesco no Haiti, em 1948, 
baseada na “modificação prévia das condições básicas de uma população atrasada” 
(ibidem, p. 71). Tal missão havia atuado na conscientização da população para uma 
nova atitude e modo de vida: e, como os camponeses haviam mudado várias atitu-
des, as condições de vida haviam também melhorado. A partir disso, conclui que as 
campanhas não poderiam focar na alfabetização da população, mas em sua educação 
fundamental ou de base.
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Reissig cita, ainda, que os problemas eram mais intensos nas zonas rurais di-
tas atrasadas, onde apenas alfabetizar a população poderia não contribuir em nada. 
Para ele, o futuro da América dependia da educação da população rural – mais es-
pecificamente de uma educação de base. De forma entusiasta em relação à proposta 
da Unesco, afirma que “a educação de base, inclusive a alfabetização, para os mil e 
poucos milhões de analfabetos, absolutos ou funcionais, sociais, econômicos e políti-
cos de todo o mundo, produzirá uma grande modificação nas condições de vida das 
comunidades de todos os continentes” (REISSIG, 1952, p. 84). 

A partir do exposto é possível constatar que a temática da educação rural foi 
discutida na RBEP também na forma de outros artigos, não somente por meio das 
publicações relacionadas às Conferências e/ou Seminários de Educação. O Quadro 
2 apresenta artigos veiculados durante a década de 1950 que, em seu título, fazem 
referência à educação rural.

QUADRO 2 – Publicações sobre a educação rural na revista Brasileira 
de Estudos pedagógicos (anos 1950)

Ano Mês Vol. Núm. Título Autor

1950 Jan./abr. 14 38
A Educação de adultos nas 
comunidades rurais – Núcleos 
escolares no Peru

Yang Hsin-Pao

1950 Jan./abr. 14 38 As missões culturais no México Guilhermo Bonilla y 
Segura

1950 Jan./abr. 14 38 A instrução primária nas zonas rurais 
dos Estados Unidos (*) -----

1950 Jan./abr. 14 38 Educação e Migração Rural nos 
Estados Unidos

Edmund de S. 
Brunner

1950 Jan./abr. 14 38 Observações e impressões sobre o 
ensino rural no Brasil (**) -----

1950 Maio/ago. 14 39
A educação de adultos através do 
Serviço de Extensão dos Estados 
Unidos

Edmund de S. 
Brunner

1950 Maio/ago. 14 39 Educação Rural Robert King Hall

1950 Maio/ago. 14 39 A segunda unidade rural de Porto 
Rico: um eficiente instrumento social Elisio Berrios

1950 Maio/ago. 14 39 O centro social da comunidade rural 
de Jibrail M. Khouri

1952 Jan./mar. 17 45 A educação rural no México M. B. Lourenço Filho

1953 Out./dez. 20 52 Preparação de pessoal docente para 
as escolas primárias rurais M. B. Lourenço Filho
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1955 Jul./set. 24 59 A escola e as atividades artesanais em 
zonas rurais Helena Antipoff

1957 Jan./mar. 27 65 Sugestões para uma nova política no 
Brasil: a rurbana Gilberto Freyre

1957 Jul./set. 28 67 Educação Rural e Educação de Base João Roberto 
Moreira

1957 Out./dez. 28 68 Palavras às professoras rurais do 
Nordeste Gilberto Freyre

(*) Não há indicação de autoria.

(**) Não há indicação de autoria.

Fonte: Produção própria, a partir de dados constantes na RBEP, nov. 2016.

Observa-se que alguns desses artigos eram de professores e/ou pesquisadores 
estrangeiros, como os de autoria de Edmund de S. Brunner, ligado à Universidade 
de Columbia. Textos de outros autores estrangeiros também eram traduzidos para 
serem publicados na revista. A escolha de tais artigos demonstra uma intenção de di-
vulgação de ações ligadas à educação rural que estavam sendo realizadas em outros 
países e poderiam contribuir com a realidade e as demandas brasileiras.

Um artigo que pode ser citado é o de Robert K. Hall, pesquisador também li-
gado à Universidade de Columbia e que atuou como professor visitante do Inep. Hall 
colaborou com projetos para a criação de escolas rurais e era um dos representantes 
dos Estados Unidos nas missões culturais (CUNHA, 2015).

As missões culturais eram uma das formas de cooperação internacional por 
meio de ações educativas para a modernização do rural. Estas se difundiram pela 
América Latina entre as décadas de 1930 e 1950, a partir da experiência pioneira 
do México, e tinham por objetivo uma formação humana ampla – social, cultural e 
econômica – por meio da disseminação de ideias e valores que colaborassem para a 
mudança no modo de vida das comunidades.

Lourenço Filho, no artigo “A Educação Rural no México”, publicado na RBEP, 
em 1952, faz um panorama da educação rural naquele país na primeira metade do 
século XX. Ele parte da implantação das missões culturais, destacando suas modifi-
cações no contexto histórico-político mexicano.

Para Lourenço Filho, o ensino rural no México surgiu como “um grande ensaio 
de reforma social”. As ações educativas promovidas pelas missões eram ligadas à edu-
cação de base, “no sentido que a Unesco passou a empregar tais expressões, para desig-
nar ação educativa e de trabalho social ‘de grupo’, entre populações subdesenvolvidas” 
(LOURENÇO FILHO, 1952, p. 118). Ainda segundo o autor, “as ‘missões’ influíram, 
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decisivamente, nas condições de saúde e da vida social dos povoados”, pois a coope-
ração dos habitantes possibilitou o desenvolvimento da comunidade, com a criação 
de pequenas indústrias, a abertura de escolas, entre outras iniciativas (ibidem, p. 122).

As missões prestavam, inclusive, serviços de educação fundamental para 
adultos e com isso desempenharam “funções mais relevantes na difusão da educação 
popular” (ibidem, p. 132). As escolas rurais cresciam na medida em que cresciam as 
missões. A educação rural acaba, portanto, associando-se às missões culturais, que 
também estavam vinculadas à campanha contra o analfabetismo, serviços de exten-
são cultural e reforma agrária (LOURENÇO FILHO, 1952).

O autor destaca a relação entre as missões e a formação de professores. A questão 
docente aparece como um problema nas escolas rurais mexicanas, tanto no que se refere 
ao recrutamento de futuros mestres, quanto à formação daqueles que já atuavam, e entre 
uma formação de “práticas agrícolas” ou de “mestres rurais” (ibidem, p. 127).

O artigo de Lourenço Filho fornece pistas sobre como as ideais circulavam. 
Conforme Souza, a visita que ele fez ao México integrou as iniciativas do governo 
brasileiro para a educação rural, as quais “estavam articuladas com as propostas em 
circulação em âmbito internacional”, como as da Unesco e da OEA, e aos acordos 
assinados entre o Brasil e os Estados Unidos (SOUZA, 2013, p. 62).

O intercâmbio de ideias, principalmente com o México, colaborou para elabo-
ração das bases da Campanha Nacional de Educação Rural (CNER), no Brasil (BAR-
REIRO, 2010; SOUZA, 2013). Ainda, no Seminário Interamericano de Educação de 
Adultos, realizado no Rio de Janeiro em 1949, Lourenço Filho, diretor do Departa-
mento Nacional de Educação, juntamente com José Irineu Cabral, representante do 
Ministério da Agricultura, apresentaram uma proposta para a “organização de um 
ensaio de educação de base visando à recuperação e ao desenvolvimento das comu-
nidades rurais” (BRASIL, 1952, p. 11). Conforme Barreiro, essa proposta culminou 
na criação da primeira missão rural de Educação no Brasil, no município de Itaperu-
na (RJ), em 1950 (BARREIRO, 2010).

As missões rurais consistiam “numa modalidade de trabalho educacional a 
ser desenvolvido de forma sistemática e intensiva no meio rural” (BRASIL, 1952, 
p. 157). Seu objetivo era “obter o maior número possível de elementos que per-
mitissem indicar, no plano nacional, diretrizes técnicas de processos educativos 
e assistenciais visando à melhoria das condições de vida econômica e social do 
meio rural” (ibidem, 1952, p. 11). A característica principal das missões rurais era 
seu aspecto educativo amplo, portanto, relacionavam-se às diretrizes da Unesco 
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quanto à educação de base. A experiência em Itaperuna constitui-se numa das 
primeiras iniciativas que levou à criação da CNER (SOUZA, 2013, p. 66).

A discussão em torno das ideias que circulavam transnacionalmente conti-
nuará a ser feita no tópico seguinte, com a apresentação de dois artigos, veiculados 
na RBEP, escritos por João Roberto Moreira e Manoel Bergström Lourenço Filho. 

PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO DO RURAL: IDEIAS EDUCACIONAIS 
EM CIRCULAÇÃO NO BRASIL

O artigo “Educação rural e educação de base”, de João Roberto Moreira, foi 
publicado na RBEP de n. 67, no ano de 1957. Nele, Moreira afirma que a agricultura 
brasileira precisaria passar por um processo de modernização, pois não bastaria as 
cidades se desenvolverem e se industrializarem se o campo não seguisse também a 
trilha do desenvolvimento. Como não era possível uma nação ser exclusivamente 
industrial, fazia-se necessário que o país também se tornasse uma potência agrícola. 
Sobre o assunto, acrescenta a importância de criação de “uma nova mentalidade 
agrária, capaz de permitir levar a bom termo os planos que se fizerem a respeito da 
recuperação e do desenvolvimento desse importante e decisivo setor da vida nacio-
nal” (MOREIRA, 1957, p. 89).

Na produção de “uma nova mentalidade agrária”, teria lugar de destaque 
a educação, tanto a escolar, quanto as ações que ultrapassam esse espaço formal. 
Carecendo de “organização” e “orientação”, a educação rural no Brasil poderia ser 
definida pela ausência – de ações eficazes, de progresso, de resultados –, uma vez 
que “todo o nosso progresso educacional, que existe, apesar dos problemas e difi-
culdades do sistema em função, tem sido realizado sobretudo nas áreas urbanas” 
(ibidem, p. 89).

Moreira destaca que suas considerações acerca da educação rural não eram 
inéditas, mas oportunas, tanto pela relevância, quanto pelo momento que a edu-
cação brasileira vivia sob a condução de Anísio Teixeira no Inep. Coloca-se como 
participante deste projeto, no qual a palavra de ordem era “realizar” – o que signi-
ficava “construir e instalar escolas, formar professores, liquidar a velha anemia do 
analfabetismo” (ibidem, p. 98).

Nesse contexto, não apenas as crianças em idade escolar, mas também os 
adultos analfabetos (em elevado número no país) deveriam ser alvo de atenções, 
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trabalho desenvolvido em conjunto com a Campanha Nacional de Educação Rural e 
a Campanha Nacional de Educação de Adultos.

Por meio das campanhas, o Ministério da Educação buscava fazer com que os 
adultos, mais que ler e escrever, aprendessem a utilizar em seu cotidiano tais habili-
dades, “no sentido prático da vida”. Isso contribuiria para que tivessem uma “nova 
mentalidade”, que aprimorassem seu trabalho, tanto no meio rural, quanto no ur-
bano. Tal modo de ver a educação dos adultos analfabetos, para além dos limites do 
currículo da escola elementar, ia ao encontro de combater “a ignorância de um modo 
geral” (UNESCO, 1944 apud MOREIRA, 1957, p. 99). 

Para a efetivação desses ambiciosos objetivos, Moreira apresenta suas ideias 
no sentido de modernização do meio rural, especialmente no que se refere à esco-
la primária. Para a construção dessa escola “funcional”, haveria de se atentar para 
quatro pontos: o currículo, o material didático (ou meios materiais para a atividade 
docente), a relação da escola com a comunidade, a preparação dos professores.

Quanto às questões curriculares, Moreira cita estudos realizados nos Estados 
Unidos para afirmar que, em vez de se elaborar um novo currículo para a escola 
primária, haveria de se ajustar o existente “no sentido da vida rural”, uma vez que se 
tratava de “uma questão de motivação”, de especificidade dos conteúdos: “a escola 
urbana e a escola rural diferem, pois, neste particular, mais que nos seus objetivos e 
fins gerais” (MOREIRA, 1957, p. 116-117).

Nessa direção, na escola rural “o material de leitura, o assunto para as ativi-
dades de escrita, as atividades e estudos sociais, o desenvolvimento das habilidades 
manuais e artísticas, etc. devem ser orientadas segundo as possibilidades e as ca-
racterísticas da vida rural” (ibidem, p. 117). Da mesma forma, o ensino de ciências 
naturais seria realizado por meio de atividades de observação e experimentação, em 
integração com o meio.

Tendo em vista a transposição dos conhecimentos científicos em conheci-
mentos escolares que fossem capazes de atingir e motivar “o povo”, fazia-se necessá-
rio o uso de materiais de ensino adequados. Para Moreira, isso não seria tarefa difícil 
no meio rural:

Nas escolas rurais, o grande laboratório, sem dificuldades, nem perigos, é 
a própria natureza ambiente. Podemos, com facilidade, observar os efeitos 
da erosão, verificar a função dos vegetais, os efeitos da falta e do excesso 
da água sobre o solo e sobre os vegetais. Podemos cruzar espécies dife-
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rentes de animais, observar como nascem e se desenvolvem as plantas, 
realizando pequenas e variadas experiências. As fazendas, as plantações, 
as criações de animais domésticos estão próximas e podem ser facilmente 
observadas, permitindo comparações, explicações e conclusões. 
Não há, pois, dificuldade em se conseguir, no próprio ambiente, riquíssimo 
material didático, que necessitará apenas ser complementado por material 
impresso e pelo que é essencial a qualquer trabalho de classe (MOREIRA, 
1957, p. 119).

Em tal metodologia, o laboratório oferecido pelo próprio ambiente seria apro-
veitado pela escola. O material impresso, também utilizado, seria complementar. 
Nesse processo, haveria a necessidade de interlocução entre diversos profissionais, 
como professores, técnicos agrícolas e pesquisadores, que trabalhariam em conjunto 
buscando “traduzir os resultados científicos em material de leitura e de estudo que 
tenha real valor educativo nas áreas rurais” (ibidem, p. 119). O material, portanto, 
não seria universal, mas adequado a cada região.

No que se refere à relação entre escola e comunidade, Moreira afirma que 
aquela apenas teria sentido quando em integração com esta, de modo a se tornar um 
“centro de interesse da comunidade rural” (ibidem, p. 119). Uma série de caracte-
rísticas do meio social – o relativo isolamento de algumas comunidades, as escassas 
oportunidades de recreação, a maior unidade do grupo familiar – somadas à pre-
sença de um professor bem formado e orientado, seriam favoráveis ao objetivo de 
transformar a escola em centro de interesse da comunidade. 

Para o autor, o principal agente dessa integração e persuasão seria o professor. 
A formação desse “especialista” e líder da comunidade deveria ser cuidadosamente 
pensada. Nessa perspectiva de construção da “verdadeira escola rural”, o docente 
necessitaria compreender a vida rural e a natureza; conhecer as agências às quais 
recorreria a fim de obter parcerias para desenvolver seu trabalho; saber comunicar-
se com o “homem simples”, estando ciente também de seus interesses e problemas; 
conhecer as crianças e saber como orientá-las. Dominar tudo isso, além dos conhe-
cimentos específicos necessários a um professor primário, dependeria, em grande 
medida, do acesso a uma formação de qualidade, com caráter prático e que buscas-
se “formar atitudes e despertar consciências para problemas e situações”, mais que 
“transmitir noções e teorias” (ibidem, p. 121).

Ao lado desse plano específico de formação dos professores, não importa-
va menos o recrutamento desses sujeitos. Para evitar problemas de inadaptação, 
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falta de motivação e de envolvimento com o trabalho, o ideal é que pertencessem 
ao próprio meio rural, pois isso contribuiria para o conhecimento da realidade 
local e a integração com a comunidade. As escolas de formação, no entanto, não 
poderiam desenvolver nos futuros mestres “atitudes antagônicas ao meio rural” 
por despertar-lhes o desejo e o interesse pela vida na cidade. No dizer de Moreira, 
“as escolas normais existentes no país, com seus programas intelectualistas, seus 
cursos mais ou menos acadêmicos e seu contexto social exclusivamente urbano, 
não são capazes de formar o professor rural, mesmo quando o jovem é recrutado 
no interior” (ibidem, p. 122).

A temática da “formação” foi também alvo das elaborações de Lourenço Filho 
no artigo intitulado “Preparação de pessoal docente para escolas primárias rurais”, 
publicado na RBEP n. 52, em 1953. Nesse artigo, Lourenço Filho assinala que a for-
mação dos docentes destinados às escolas rurais vinha sendo alvo de esforços, no 
Brasil. Antes da Lei Orgânica do Ensino Normal, de janeiro de 1946, havia algumas 
iniciativas, as quais tomaram maior vulto após a citada lei, com a criação dos cursos 
normais regionais (responsáveis pela preparação dos regentes a atuarem nas escolas 
rurais). Os 121 normais regionais que existiam no país em 1951, no dizer do autor, 
não apresentavam ótimas condições de funcionamento, mas mereciam reconheci-
mento. 

Para ele, o problema da formação dos mestres rurais estava circunscrito a 
algo mais amplo – a formação do magistério primário no país. No entanto, merecia 
destaque a ausência de cursos de formação de professores que atendessem, de fato, a 
zona rural: “estabelecimentos até certo ponto satisfatórios para a formação de mes-
tres destinados ao ensino das cidades, essas escolas não vêm satisfazendo, porém, na 
quantidade, e em certos requisitos, na qualidade, aos reclamos do ensino nas escolas 
rurais” (LOURENÇO FILHO, 1953, p. 65).

Sobre as iniciativas ligadas à educação rural no Brasil, situa experiências afi-
nadas à ideia de fixação do homem no campo, em que os mestres deveriam ser pre-
parados em técnicas agrícolas, bem como ter acesso aos conhecimentos de higiene 
e profilaxia. Uma experiência pioneira teria sido a de Juazeiro de Norte, no Ceará, 
ligada ao movimento denominado “ruralização do ensino”. Outra tendência havia 
sido gestada por professores e pensadores sociais que defendiam a necessária vincu-
lação entre escola e meio social. Para estes, o problema da educação rural exigia uma 
série de medidas, tais como:
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[...] reforma do regime agrário; desenvolvimento não só de serviços de fo-
mento da produção agrícola como de distribuição de crédito e defesa da 
produção; melhoria das vias de comunicação e serviços de assistência; servi-
ços de educação de adolescentes e adultos analfabetos, “missões rurais” com 
o emprego de processos técnicos modernos de difusão, como os de cinema; 
e enfim, melhoria das instalações escolares, construção de casas de residên-
cia para os professores, organização regional de sua formação, com atenção 
às necessidades gerais de vida de cada ambiente (ibidem, p. 66).

Nesse grupo de “experiências em moldes mais amplos”, estava a desenvol-
vida na Fazenda do Rosário, em Minas Gerais, que funcionava como uma espécie 
de “Instituto de Organização Rural”, contendo: escolas primárias, posto médico, 
floricultura, cerâmica, oficina de tecelagem, oficina de tapeçaria, “estabelecimentos 
destinados ao ensino de deficitários”, um curso normal regional (regime de inter-
nato), além de instituições que congregavam “habitantes de propriedades agrícolas 
vizinhas, para fins de cooperativismo, desportos e recreação” (ibidem, p. 84).

O autor segue sua exposição relatando a experiência de Juazeiro do Norte e a 
da Fazenda do Rosário quanto à formação de professores para o meio rural e consi-
dera que ambas denotavam “profundo interesse pela organização da vida rural no 
país, refletindo tanto preocupações de ordem pedagógica quanto de ordem econô-
mico social” (ibidem, p. 100). Cada uma contou com especificidades: em Juazeiro, 
buscava-se agregar ao currículo da formação de professores um ensino de técnicas 
e práticas agrícolas; já em Rosário, o recrutamento para a formação do pessoal do-
cente era o diferencial, pois se compreendia que o professor rural deve proceder do 
próprio ambiente.

Com base no texto em pauta, é possível enumerar alguns pontos que pareciam 
caros a Lourenço Filho em se falando da educação rural brasileira, especialmente 
quanto aos seus docentes: a necessidade de atentar para o recrutamento dos mestres, 
de forma articulada à sua formação; a premissa de que tão importantes quanto os 
cursos de preparação inicial seriam as iniciativas de formação dos docentes já em 
serviço; o ambiente dos cursos de formação, que deveriam ser uma espécie de “cen-
tro de organização rural”, visando ao desenvolvimento do “espírito de comunidade”; 
o cuidado com a organização dos programas e com a adoção de métodos ativos de 
ensino; a (breve) duração dos cursos de formação inicial e sua (pouco ambiciosa) 
estrutura. Acerca deste último tópico, esclarece que quatro anos para a duração do 
curso seriam satisfatórios (LOURENÇO FILHO, 1953).
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O contato entre egressos e alunos de um mesmo curso de formação docente é 
apontado pelo autor como importante. Tal integração contribuiria para a reavaliação 
e o replanejamento dos rumos da formação ofertada, bem como proporcionaria aos 
egressos novos aprendizados pela participação, no próprio centro de formação, em 
cursos de curta duração.

Para Lourenço Filho, a ideia de que “o ambiente dos cursos deveria ser ‘um 
centro de organização rural’, para que pudesse inspirar o espírito de comunidade”, 
encontrara comprovação eficiente na experiência desenvolvida na Fazenda do Rosá-
rio (ibidem, p. 101).

O autor conclui o texto demonstrando a importância que a educação rural es-
tava tomando na década de 1950, a partir da configuração econômica do Brasil, mar-
cada pelo desequilíbrio entre a produção agrícola e a produção industrial, em que a 
preocupação com o desenvolvimento do campo se articulava às ideias educacionais, 
no sentido amplo – de educação de base. A escola primária e seus professores eram 
vistos como estratégicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo buscou, por meio do debate em torno da educação e da moderni-
zação, demonstrar que as discussões para a educação rural, no Brasil, estiveram ar-
ticuladas a propostas modernizadoras da sociedade e a ideias que circulavam trans-
nacionalmente.

No debate da década de 1950, os sociólogos Luiz Aguiar da Costa Pinto e Flo-
restan Fernandes compuseram estudos acerca da modernização/desenvolvimento, 
os quais constituem um parâmetro importante no entendimento do contexto brasi-
leiro da mudança social. Tanto a partir da marginalidade estrutural, de Costa Pinto, 
quanto do dilema educacional brasileiro, de Florestan Fernandes, o tradicional e o 
novo misturam-se no Brasil, num movimento complexo, fruto dos dinamismos in-
ternos e externos e da constituição histórica do país.

Quanto ao debate educacional, a RBEP divulgava recomendações das confe-
rências e/ou seminários internacionais, bem como textos comparativos da educação 
em outros países, escritos por professores/pesquisadores brasileiros e por estrangei-
ros. Alguns artigos sobre educação rural aparecem em consonância com as diretri-
zes da Unesco para a educação de base, compreendida como um projeto maior de 
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educação, assistência social, cultural e econômica, que visava ao desenvolvimento do 
campo a partir da transformação de seus habitantes.

Foi possível constatar que havia uma articulação entre as ideias de educação 
e modernização do rural a partir da compreensão de João Roberto Moreira e de Ma-
noel Bergoström Lourenço Filho: tanto entre si, quanto em comparação a outros 
autores e organizações chamados à discussão, como a Unesco (em sua proposta de 
educação de base), ou o professor norte-americano A. Reissig.

Lourenço Filho e Moreira concordam que o progresso educacional brasileiro 
estava circunscrito, sobretudo, às escolas urbanas e que a educação rural merecia 
atenções e iniciativas. Ambos situam os problemas educacionais de forma ampla, re-
lacionando educação e meio social: a formação de professores das escolas rurais, mas 
não apenas destas, uma vez que tal questão fazia parte da formação docente como 
um todo; a necessidade de relacionar a escola ao meio social, não apenas quando 
estivesse em pauta a educação rural, mas qualquer tipo de educação. Ambos também 
enfatizam a necessidade de atenção ao recrutamento dos mestres, de forma articu-
lada à sua formação.

Lourenço Filho destaca aspectos como a (ampla) função social da escola primá-
ria; a importância do ambiente dos cursos de preparação de seus professores; o cuidado 
com sua estrutura e a organização dos programas; a vinculação entre formação inicial e 
em serviço. Moreira chama a atenção para a produção de uma “nova mentalidade” nas 
populações rurais por meio de uma escola com sentido prático e articulada ao meio so-
cial por intermédio de seu currículo e material didático; bem como para a importância 
de iniciativas de articulação entre a escola e a comunidade, as quais seriam conduzidas 
por mestres devidamente formados e selecionados. É possível constatar, assim, uma 
série de intersecções entre o que escreviam esses brasileiros, mas também entre suas 
ideias e o que era divulgado e defendido “no estrangeiro”.

Em conformidade com o exposto, na década de 1950 o rural aparece como 
lugar a ser modernizado, como importante foco de inciativas ligadas ao desenvolvi-
mento do país. Ao lado da racionalização das atividades agrícolas, a educação de seus 
habitantes apresentava-se como alternativa, na medida em que, além de inseri-los 
em um conjunto de conhecimentos e habilidades necessários a essa sociedade em 
mudança, contribuiria para que desenvolvessem novas sensibilidades, mais compa-
tíveis com o “homem moderno”.
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MEMÓRIAS DO FAZER-SE PROFESSOR DA 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO INSTITUTO 
FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFSC)

Letícia Helena Frozin Fernandes Cruz Wiggers
Elison Antonio Paim

SITUANDO TEMPOS E ESPAÇOS

Este capítulo é um recorte da dissertação Memórias e experiências do fazer-se 
professor na Educação Profissional: Escola Técnica Federal de Santa Catarina – ETFSC 
(1968-2010), defendida na linha de pesquisa Sociologia e História da Educação (SHE) do 
Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal de Santa Ca-
tarina. O estudo teve como objetivo principal compreender os sentidos das experiências 
de professores aposentados da então Escola Técnica Federal de Santa Catarina – ETFSC 
(atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC), por 
meio de entrevistas, visando à articulação com o processo de fazer-se professor na Educa-
ção Profissional. O trabalho adentrou na análise das práticas pedagógicas desenvolvidas 
na Educação Profissional, especificamente na ETFSC, por meio da análise das memórias 
e experiências de professores e a historicização de aspectos da Educação Profissional.

O período analisado na pesquisa (1968-2010) representa 42 anos de muitas 
transformações nos cenários sociopolítico, econômico, cultural e educacional brasi-
leiros. Portanto, a pesquisa analisou contextos históricos diversos: além do período 
tortuoso no qual o Brasil viveu sob regime ditatorial militar, os anos de abertura 
política, as transformações sociais, políticas e econômicas e a consequente reformu-
lação na legislação educacional.
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Durante 25 anos (de 1971 a 1996), a educação brasileira esteve sob a égide da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB – Lei nº 5.692/1971). Essa lei produziu 
impactantes reformas do ensino, como

a incorporação do antigo ensino primário e o ginasial, configurando oito anos 
de escolarização obrigatória. O segundo grau passava a corresponder ao se-
gundo ciclo do antigo ensino médio. O ensino superior passou a ser denomi-
nado de terceiro grau. Destaca-se ainda, a abolição definitiva dos exames de 
admissão, em vigor desde 1925 (FREITAS; BICCAS, 2009, p. 280).

A Lei nº 5.692/1971 assumiu como central a profissionalização. Esta represen-
tava a visão utilitarista,

sob forte inspiração da ‘teoria do capital humano’. Trata-se de uma tentativa 
de estabelecer uma relação direta entre sistema educacional e sistema ocupa-
cional, de subordinar a educação à produção. Desse modo, a educação só teria 
sentido se habilitasse ou qualificasse para o mercado de trabalho. Por isso, o 
2º grau deveria ter um caráter terminal [...] em certas situações, até mesmo o 
1º grau deveria ter um caráter de terminalidade (GERMANO, 2005, p. 176).

Cabe destacar também que, durante a vigência da Lei nº 5.692/1971, houve 
grande modificação nas estruturas curriculares do ensino no país. Um esvaziamento 
do caráter propedêutico foi configurado, de forma que disciplinas como Sociologia e 
Filosofia foram suprimidas e houve a substituição de História e Geografia por

Estudos Sociais e Educação Moral e Cívica, ministradas com base em 
manuais que eram, na realidade, canais de comunicação dos repertórios 
políticos governamentais [...] demonstrava a projeção idealizadora de um 
futuro trabalhador invulnerável aos apelos da luta política por direitos e 
democracia (FREITAS; BICCAS, 2009, p. 282).

A partir do final da década de 1970, deu-se no país um movimento de transi-
ção para a democracia que se fortaleceu durante a década de 1980. Construiu-se um 
amplo movimento popular chamado “Diretas Já”. No entanto, mesmo com apoio 
popular, a proposta de eleições diretas foi votada e derrotada no Congresso Nacional 
em abril de 1984.
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Em fevereiro de 1987, foi instalada em Brasília a Assembleia Nacional Consti-
tuinte; e a nova Constituição Federal, promulgada em 05 de outubro de 1988, “trou-
xe expressivos ganhos políticos em termos de reconhecimento da extensão dos di-
reitos sociais, com repercussão direta no campo da educação” (FREITAS; BICCAS, 
2009, p. 320).

A nova LDB (Lei nº 9.394/1996) organizou a educação escolar em educação 
básica (formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) e edu-
cação superior. Essa Lei não continha todas as modificações desejadas pelos educa-
dores e debatidas ao longo de anos. Porém, representou avanços ao possibilitar ao 
indivíduo excluído do acesso e permanência à educação lançar mão de mecanismos 
jurídicos para efetivar seus direitos; a ampliação das modalidades da educação bási-
ca, incorporando a educação infantil e a educação de jovens e adultos.

O entendimento acerca desse cenário de transformações das políticas educacio-
nais no país foi fundamental para o desenvolvimento da pesquisa, pois pretendeu-se 
conhecer as trajetórias profissionais de docentes aposentados, enfocando os processos 
de escolha profissional, bem como o percurso de formação e desenvolvimento desses 
docentes ao longo de suas carreiras. O intuito foi o de responder à questão: como esses 
sujeitos fizeram-se professores na Educação Profissional, mais especificamente, na Es-
cola Técnica Federal de Santa Catarina (ETFSC), no período entre 1968 e 2010?

Entrevistamos professores aposentados e utilizamos outras fontes como: re-
latórios de gestão da Instituição; Regimento Interno da Instituição; registros de pes-
soal; legislação da Instituição, ementas de disciplinas do período estudado; matrizes 
curriculares dos cursos de Eletromecânica, Eletrotécnica/Edificações e o Livro de 
Alcides Vieira de Almeida, intitulado Da Escola de Aprendizes de Artífices ao Institu-
to Federal de Santa Catarina.

A escolha dos sujeitos da pesquisa privilegiou aqueles que tivessem um perfil 
de formação comum. Ser alunos da ETFSC (final da década de 1960 e início da dé-
cada de 1970) e concluir sua formação como técnicos habilitados nos cursos de Ele-
tromecânica e Edificações. O Professor Anésio Macari atuou como professor efetivo 
na Instituição entre os anos de 1973 e 2010 e o Professor Carlos Alberto Kincheski, 
entre 1976 e 1996. Além disso, obtiveram habilitação específica como professores 
nos “Cursos Emergenciais” de Esquema II. Ambos se aposentaram no IFSC e fizeram 
suas carreiras como professores da Educação Profissional.

As entrevistas foram focadas nas memórias da vida estudantil e profissional 
seguindo um roteiro construído previamente. Esse roteiro foi estruturado de forma 
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que pudesse auxiliar os professores na evocação de suas lembranças, possibilitando 
que tópicos importantes fossem marcados. Dividimos o roteiro em blocos temáticos. 
Posteriormente, as entrevistas foram transcritas dando vazão à linguagem coloquial 
produzida nas narrativas dos docentes.

Além das três entrevistas presenciais com os dois professores aposentados, foi 
realizada outra, via telefone, com a ex-coordenadora do Setor de Supervisão Pedagó-
gica da ETFSC, a também aposentada Professora Maria Osvalda Pereira Wiggers. Ela 
passou algumas informações acerca da utilização da legislação vigente1 pela equipe de 
Supervisão Pedagógica, dando ênfase ao Parecer CFE Nº 45/72 – CEPSG, aprovado em 
12/01/1972, o qual tratava do tema “qualificação para o trabalho” no ensino de 2º grau 
e sobre os conteúdos mínimos a serem exigidos em cada habilitação profissional.

A produção de Thompson (2009; 2011) foi central para o desenvolvimento 
do estudo com seu conceito de experiência, possibilitando, assim, a compreensão 
dos saberes construídos no trabalho e ao longo da vida dos docentes aposentados, 
considerando o contexto sócio-histórico do período estudado.

Trabalhamos também com o conceito de “fazer-se professor” desenvolvido 
por Paim (2005) em diálogo direto com Thompson. Esse conceito pressupõe os pro-
fessores como sujeitos ativos no seu processo de formação. Uma perspectiva que 
compreende as marcas culturais da experiência na ação e na formação docente ao 
longo da vida, em diversas situações, pensando a formação para além da academia 
ou somente nas situações formais de aprendizagem.

A CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

Após vinte anos da proclamação da República, seguindo o projeto de moder-
nização do país e saindo do terreno das propostas, em 23 de setembro de 1909, o 
então Presidente da República, Nilo Peçanha, expediu o Decreto nº 7.566, que criou, 
efetivamente, em cada capital do Brasil, uma escola de aprendizes artífices. Dessa 
forma, instalou-se uma rede federal de educação profissional.

1 A Professora Maria Osvalda atuou na Coordenadoria de Supervisão Pedagógica, que era um setor ligado 
ao “Departamento de Pedagogia e Apoio Didático da ETFSC – DEPAD”, durante 14 anos, de março de 1976 
a junho de 1990.



183

Ressaltamos que a formação profissional pretendida era direcionada aos 
“desfavorecidos de fortuna”, portanto, uma educação profissional de massa, que 
tinha como objetivo atingir um público “sem horizonte”, efetivamente, “à margem 
da sociedade” e fora dos setores produtivos. Portanto, se a população à margem 
da sociedade estivesse devidamente habilitada e “contida”, seria minimizado o pe-
rigo de atentar contra a almejada civilidade brasileira nos modelos republicanos. 
Ademais, havia o perigo dos “ideais socialistas” que rondavam as cidades e, por 
isso, a educação profissional era peça-chave na manutenção da hegemonia dos 
pressupostos republicanos. O povo “precisava ser educado porque sem instrução 
tornava-se perigoso, facilmente ‘enganável’ por outros líderes e, com certa facili-
dade” (KUNZE, 2009, p. 15).

Cabe destacar que a organização do sistema educacional brasileiro obede-
ceu a uma herança preconceituosa, a qual direcionava a aprendizagem de ofícios 
aos pobres e humildes, justificando que o trabalho intelectual era um dever reser-
vado aos filhos da elite. Inclusive, os ciclos de estudos eram bastante distintos, o 
que configurava para os filhos da elite uma trajetória educacional de curso de pri-
meiras letras, secundário e superior. Para os pobres, estava reservada a educação 
profissional como alternativa de profissionalização e inserção no mercado de tra-
balho, transformando-os em “operários frutíferos à nação” (KUNZE, 2009, p. 15).

Nesse sentido, os planos governamentais configuravam a concepção de 
criação de uma rede de escolas profissionais. E, então, tratada como prioridade 
nacional, a instalação dessa rede federal de educação ocorreu com tamanha agili-
dade que, em 1910, já existiam no país 19 Escolas de Aprendizes Artífices, sendo 
uma em Santa Catarina.

Por meio do Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, o presidente Nilo 
Peçanha fundou a então Escola de Aprendizes Artífices de Santa Catarina, na cidade 
de Florianópolis, situada na Rua Almirante Alvim, no Centro da capital catarinense. 
O objetivo da instituição era proporcionar formação profissional aos filhos de classes 
socioeconômicas subalternas.

No ano de 1910, a instituição ofertava, além de um curso de ensino primá-
rio, cursos profissionais de formação em desenho, oficinas de tipografia, encader-
nação e pautação, cursos de carpintaria da ribeira, escultura e mecânica (ferraria 
e serralheria).

Com a Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937, sob a gestão de Gustavo Capa-
nema, houve uma reorganização do então Ministério da Educação e Saúde Pública. 
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Essa reorganização transformou as Escolas de Aprendizes Artífices da Federação em 
Liceus Industriais. Em Santa Catarina, o Liceu Industrial realizou modificações cur-
riculares, criando cursos de carpintaria, alfaiataria, cerâmica, fundição, mecânica de 
máquinas, serralheria e tipografia e encadernação.

Em 30 de janeiro de 1942, foi publicada a Lei Orgânica do Ensino Industrial, 
que deu nova configuração ao caráter de ensino industrial. Com essa Lei, houve uma 
unificação da organização do ensino profissional no país, com a definição das bases 
pedagógicas e as normas de funcionamento das instituições escolares.

A Lei Orgânica do Ensino Industrial criou duas modalidades distintas de 
formação para trabalhadores na indústria: uma, direcionada aos ofícios que exi-
gissem formação mais longa que se daria nos Liceus, os quais se tornariam Esco-
las Industriais e Técnicas. A outra formação, mais curta e prática, dar-se-ia nos 
próprios locais de trabalho (CUNHA, 2000). Os conceitos fundamentais acerca do 
ensino industrial afirmavam que ele deveria atender aos interesses do trabalhador, 
de forma a realizar sua formação, tanto profissional, quanto humana. Também 
estabelecia que o ensino industrial deveria formar suficiente e adequada mão de 
obra para inserção no mercado.

No mês de fevereiro de 1942, o Decreto-Lei nº 4.127 transformou os Liceus 
Industriais em Escolas Industriais e Escolas Técnicas. A partir de então, passou 
a ser ofertada nestas instituições uma educação profissional equiparada ao nível 
secundário. O que possibilitava que os alunos egressos pudessem ter acesso ao 
ensino superior.

E, assim, o Liceu Industrial de Santa Catarina transformou-se em Escola In-
dustrial de Florianópolis pelo Decreto-Lei nº 4.127, de 25 de fevereiro de 1942, ofer-
tando cursos industriais básicos com duração de quatro anos aos alunos que vinham 
do ensino primário e “cursos de maestria” – esses direcionados aos candidatos à 
profissão de professor.

No ano de 1965, a Lei nº 4.759, de 20 de agosto, alterou a denominação das 
Escolas Técnicas da União, que passaram a ser qualificadas como federais e com 
a denominação do respectivo Estado. Assim, a Escola Industrial de Florianópolis 
passou a ser Escola Industrial Federal de Santa Catarina. E, em 1968, teve seu nome 
alterado novamente, pela Portaria Ministerial nº 331, de 17 de junho, passando a 
denominar-se Escola Técnica Federal de Santa Catarina (ETFSC). No final da dé-
cada de 1960, um processo de extinção gradativa do Curso Ginasial, de forma que a 
escola pudesse oferecer apenas cursos técnicos de nível secundário. E, com a Lei de 



185

Diretrizes e Bases da Educação – LDB (Lei nº 5.692/1971), passou a ofertar somente 
ensino de 2º grau.

Durante o período de ditadura militar (1964-1985) os cursos técnicos passa-
ram a ser fixados pela lógica do “Ensino de 2º grau profissionalizante”, o que pos-
sibilitava uma formação em larga escala, pronta para atender as necessidades dos 
setores produtivos. Assim, a ETFSC ampliou sua oferta à comunidade, implantando 
os cursos de Estradas, Saneamento, Eletrônica, Eletrotécnica, Telecomunicações e 
Refrigeração e Ar-Condicionado.

Na LDB de 1996 (Lei nº 9.394), a Educação Profissional passou a ser conce-
bida como integrada às diferentes formas de educação, bem como ao trabalho, à 
ciência e à tecnologia e, portanto, deverá conduzir o aluno ao permanente desenvol-
vimento de aptidões para a vida produtiva.

Em 26 de março de 2002, por meio do Decreto Presidencial, a ETFSC passou 
a ser CEFET/SC. Esta, concebida como uma instituição de ensino superior pluri-
curricular, especializada na oferta de educação tecnológica nos diferentes níveis e 
modalidades de ensino, caracterizando-se pela atuação prioritária na área tecnoló-
gica. Até o final de 2008, o Sistema CEFET/SC já possuía sete Unidades no Estado 
de SC.

O contexto recente de transformação da educação profissional deu-se a par-
tir do primeiro governo do Partido dos Trabalhadores (PT), iniciado em 2003. Em 
nível nacional, houve uma expansão e interiorização das instituições federais de 
educação técnica e tecnológica. A Lei nº 11.892, de dezembro de 2008, instituiu a 
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, criando, assim, 
os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, os quais se configura-
ram legalmente como instituições de educação superior, básica/profissional, plu-
ricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e 
tecnológica nas diversas modalidades de ensino. Na seção II, artigo 6º, destaca-se 
a importância da conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as 
práticas pedagógicas no trabalho a ser desenvolvido pelas instituições tendo como 
finalidades e características:

I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis 
e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação 
profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvi-
mento socioeconômico local, regional e nacional;
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II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo edu-
cativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecno-
lógicas às demandas sociais e peculiaridades regionais;
III - promover a integração e a verticalização da educação básica à educa-
ção profissional e educação superior, otimizando a infra-estrutura física, 
os quadros de pessoal e os recursos de gestão;
IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortale-
cimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados 
com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento so-
cioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal;
V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, 
em geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvol-
vimento de espírito crítico, voltado à investigação empírica;
VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de 
ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação téc-
nica e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino;
VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tec-
nológica;
VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o em-
preendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tec-
nológico;
IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecno-
logias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente 
(BRASIL, 2008, s.p.).

O IFSC constituiu-se numa autarquia federal, vinculada ao Ministério da Edu-
cação. Tem sede e foro em Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina. Possui 
autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e discipli-
nar. A Reitoria está sediada em Florianópolis, na porção continental da cidade, e é 
composta por cinco Pró-Reitorias (Pró-Reitoria de Ensino; Pró-Reitoria de Admi-
nistração; Pró-Reitoria de Extensão e Relações Externas; Pró-Reitoria de Pesquisa, 
Pós-Graduação e Inovação e Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional). São 22 
campi, abrangendo todas as regiões do Estado. O maior e mais antigo encontra-se na 
Avenida Mauro Ramos – Florianópolis.

O IFSC atua no tripé ensino, pesquisa e extensão. Oferece à comunidade ca-
tarinense cursos em diferentes níveis e modalidades: FIC – Cursos de Qualificação 
(formação inicial e continuada); Cursos de PROEJA (cursos profissionalizantes na 
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modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA); Ensino Médio integrado ao En-
sino Técnico; Ensino Técnico concomitante ao Ensino Médio; Ensino Técnico pós-
médio; cursos de Bacharelado e de Licenciatura; cursos superiores de tecnologia, 
além de cursos de Pós-graduação lato sensu e stricto sensu.

A reforma universitária de 1968 (Lei nº 5.540) exigia que a formação de pro-
fessores do ensino de 2º grau (tanto para as disciplinas gerais como para as técnicas) 
fosse de nível superior. Com a carência de professores de ensino técnico com habi-
litação de nível superior, o Ministério da Educação e Cultura, em 1969, por meio do 
Decreto-Lei nº 655, determinou que se organizassem e coordenassem cursos especí-
ficos para formação de professores para o ensino técnico agrícola, comercial e indus-
trial. Foi então criada uma agência executiva do Departamento de Ensino Médio do 
MEC, o Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para Formação Profissional 
(CENAFOR).

Sob a coordenação do CENAFOR, foram configurados cursos emergenciais 
para possibilitar a formação específica aos professores do ensino técnico. Esses cur-
sos foram denominados Esquema I e Esquema II: os primeiros eram destinados à 
complementação pedagógica dos professores que possuíam diploma de nível supe-
rior, já os segundos, destinados aos técnicos diplomados. Cabe destacar que o Es-
quema II incluía disciplinas pedagógicas similares às do Esquema I e as de conteúdo 
técnico específico.

No final da década de 1970, as Escolas Técnicas Federais de Minas Gerais, Para-
ná e Rio de Janeiro transformaram-se em Centros Federais de Educação Tecnológica 
(CEFETs). Com o objetivo de oferecer ensino superior de licenciatura plena e curta 
para as disciplinas do ensino de 2º grau e dos cursos de formação de tecnólogos. Já em 
1982, houve uma modificação significativa da LDB em vigência; com a promulgação 
da Lei nº 7.044/82, “os níveis de ensino deveriam, doravante, fazer simplesmente uma 
preparação geral para o trabalho, entendida como um elemento obrigatório de forma-
ção integral do aluno. No 2º grau, a habilitação profissional ficou como opcional e a 
critério do estabelecimento de ensino” (MACHADO, 2008, p. 13).

Em 1986, houve a extinção do CENAFOR. E, então, foi instituído, pelo MEC, 
um grupo de trabalho que tinha por objetivo elaborar proposta de cursos regulares 
de licenciatura plena em matérias específicas do ensino técnico de 2º grau.

Alguns decretos vieram regulamentar os dispositivos da LDB de 1996. Entre 
eles, o Decreto nº 2.208, de 1997, que regulamentava a Educação Profissional. Em 
seu artigo 9, mencionava que as disciplinas do currículo do ensino técnico poderiam 
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ser ministradas por professores, instrutores e monitores selecionados, principal-
mente, em função de sua experiência profissional. Ou seja, que os professores não 
precisariam, necessariamente, ser preparados para o magistério de forma prévia, 
mas em serviço. Houve a estruturação dos programas especiais de formação; ainda 
em 1997, a Resolução nº 2/97, no tocante à educação profissional em nível médio, 
incluiu a formação de professores sem promover a discussão sobre a alternativa das 
licenciaturas (MACHADO, 2008, p. 14).

Em 2006, o Parecer CNE/CP nº 5/06 dispôs sobre as diretrizes curriculares na-
cionais para cursos de formação de professores para a educação básica. Determinou 
que os cursos destinados à formação de professores para os anos finais do ensino 
fundamental, o ensino médio e a educação profissional de nível médio deverão ser 
organizados em habilitações especializadas por componente curricular ou abran-
gentes por campo de conhecimento.

EXPLICITANDO AS FERRAMENTAS

Para que pudéssemos, a partir do conteúdo das entrevistas realizadas com os 
docentes aposentados, compreender o processo de “fazer-se” professor na Educação 
Profissional, dialogamos com a obra de Thompson2 buscando compreender o fazer-
se professor como um processo singular de autoria, para além de uma formação 
tutelada. Esta reflexão possibilitou pensarmos a formação do professor para além 
dos limites de sua formação inicial e de sua atuação na escola. Ou seja, uma perspec-
tiva de formação processual, para além da racionalidade, imersa em subjetividades e 
sensibilidades. Uma formação que ocorre nos diversos espaços sociais, ao longo da 
vida, nas mais distintas relações, em meio a um processo de autodeterminação, sem, 
contudo, desconsiderar a dimensão sociocultural que regula essa dinâmica.

Segundo Bertucci et al. (2010, p. 16), o método de trabalho de Thomp-
son relacionava-se com a “busca de indícios de como as pessoas fizeram-se e 

2 Edward Palmer Thompson (1924-1993) foi um historiador inglês de concepção marxista. Foi militante por 
muitos anos do Partido Comunista Inglês, do qual se desvinculou em 1956, depois de travar divergências 
com determinadas concepções do Partido. Foi atuante na educação de adultos, em cursos noturnos, 
com operários em escolas periféricas da Inglaterra. Na década de 1980, militou no movimento pacifista 
antinuclear. Atualmente, é considerado por muitos o mais importante historiador inglês do século XX.
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assim forjaram sua história enquanto indivíduos, que, vivendo em sociedade, 
formaram um grupo com ideias e interesses comuns – uma classe”. O conceito 
de classe para Thompson (2011) é relacionado a um fenômeno histórico, cons-
truído por meio de relações. É, portanto, uma formação tanto cultural como 
econômica. Dessa forma, os indivíduos não são formados, mas se formam em 
um movimento de autofazer-se, de autodeterminação. Ou seja, trata-se de um 
processo ativo que vai além da formação em termo estrito,3 no qual os sujeitos 
tornam-se protagonistas.

Nos estudos de Thompson, são presentes críticas à formação pela via da esco-
larização, tendo em vista os processos de dominação embutidos na estrutura e nos 
programas de escolarização. Ele foi professor em programas de adultos trabalhado-
res na Inglaterra do início do século XX e, portanto, pôde construir seu pensamento 
imbricado na inserção com o universo do trabalhador. Sua produção teórica inspira 
pensar a formação para além dos limites da escola.

Na análise de Taborda (2008, p. 164), Thompson “afirmava com insistência 
que a educação formal escolarizada seria uma forma de expropriação da identidade 
cultural das comunidades que ainda, de alguma maneira, faziam da experiência a 
possibilidade de transmissão e organização da cultura”. Em sua obra, o historiador 
enfatiza que a escolarização criou

uma divisão entre educação e a vida (ou experiência), atualizando assim, for-
mas de dominação. Considerando que muitos dos sujeitos que ajudaram a fa-
zer aquela história eram artesãos, domésticos, enfim, trabalhadores, Thomp-
son mostra como no seu tempo livre, às vezes às altas horas da noite, à luz de 
velas, se desenvolvia uma cultura vigorosa. Entre os elementos em desenvol-
vimento se destacavam o letramento, a instrução e a linguagem, muitas vezes 
adquiridos de forma autodidata (BERTUCCI et al., 2010, p. 75).

Os estudos históricos de Thompson na Inglaterra dos séculos XVIII e XIX 
indicam caminhos metodológicos para assimilar a experiência com suas contradi-
ções, com seus aspectos objetivos e subjetivos. A experiência, para esse autor, surge 

3 O autor, em sua obra, traduzida no Brasil como A formação da classe operária inglesa, utilizou a expressão 
“the making of”. Esse termo utilizado no título do texto original, em inglês, possibilita maior amplitude, 
trazendo à tona o conteúdo subjetivo e processual de “making”.
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como fruto da reflexão e é elemento fundamental para a compreensão do mundo. Os 
seres humanos refletem sobre o que lhes acontece e também sobre o mundo no qual 
vivem. A presença do pensamento, da racionalidade, faz com que ela, a experiência, 
constitua-se como elemento mediador entre processo histórico, determinações cul-
turais e ação humana individual. Para o autor, a teoria é “permanentemente refeita 
na relação indispensável com as fontes” (BERTUCCI et al., 2010, p. 19).

A leitura da obra de Thompson (em especial, o conceito de experiência) co-
laborou para que percebêssemos a importância da presença dos sujeitos (singulares 
e coletivos) na História. Nesse sentido, é necessário conhecer (e reconhecer) a ex-
periência real das pessoas, dos sujeitos históricos, para que se possa compreender a 
História como resultado do conhecimento de quem somos.

Cabe destacar que nossa preocupação foi trabalhar com a apreensão da me-
mória considerando a experiência, não só profissional, mas a experiência de vida. 
Nesse movimento, percebemos que memórias e experiências estão imbricadas. Os 
sujeitos desta pesquisa (professores aposentados) estabeleceram múltiplas relações 
(profissionais ou não) com diversos grupos e espaços sociais. São as experiências 
vividas que possibilitam aos seres humanos refletir acerca de sua condição, sobre o 
que acontece a eles e ao mundo. Por isso,

Há diversas formas e espaços de vivenciar experiências, de aprender 
com elas e de lhes dar sentido, mas é indiscutível que o coletivo, pensado 
aqui como coletivo que reúne as pessoas em torno de objetivos comuns, 
em torno de algo que os identifica, permite a vivência de experiências 
que podem vir a se tornar emancipadoras. Isso nos leva novamente ao 
método de Thompson a respeito da dialética passado, presente e futuro. 
Portanto, estudar a experiência significa estudar o processo social que a 
engendra, com suas tradições passadas, levando-se em conta o contexto, 
a vida material, bem como com suas perspectivas futuras, o vir-a-ser 
(VENDRAMINI, 2004, p. 35).

Sendo assim, pudemos perceber que os professores fizeram-se ao longo de 
suas trajetórias profissionais, ancorados em suas experiências. E, portanto, retor-
nam como sujeitos, “como pessoas que experimentam suas situações e relações pro-
dutivas determinadas como necessidades e interesses e como antagonismos, e em 
seguida, ‘tratam’ essa experiência em sua consciência e sua cultura” (THOMPSON, 
2009, p. 225).
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Foi, portanto, a categoria “experiência” que nos disponibilizou ferramentas 
teórico-metodológicas para captar os sentidos dos saberes, ideias e interesses pro-
duzidos no trabalho docente dentro do contexto histórico analisado na pesquisa. 
E, especialmente, os diversos significados desses conteúdos no processo de fazer-se 
professor da Educação Profissional na ETFSC, no modo como se tornaram, efetiva-
mente, professores e atuaram como tais, durante suas vidas profissionais.

Dessa forma, procedemos no entendimento de que a formação humana está 
intimamente ligada aos processos coletivos, aos contextos sociais e à cultura. É na 
relação entre experiência e cultura, entendida aqui como experiência vivida, como 
modo de vida, que se torna possível perceber que as pessoas “experimentam sua ex-
periência como sentimento e lidam com esses sentimentos na cultura, como normas, 
obrigações familiares e de parentesco, e reciprocidades, como valores ou (através de 
formas mais elaboradas) na arte ou nas convicções religiosas. Essa metade da cultu-
ra (e é uma metade completa) pode ser descrita como consciência afetiva e moral.” 
(THOMPSON, 2009, p. 235).

A compreensão do contexto social analisado foi fundamental para captar as 
memórias e as experiências dos professores. A memória, ao evocar a experiência, 
possibilita o contato com a riqueza de subjetividades, sensibilidades e identidades 
construídas ao longo de uma vida profissional. Assim, compreendemos que o pro-
fessor constrói suas experiências ao longo de sua formação, manifestando uma von-
tade autodeterminada, pois:

O “Fazer-se Professor” é entendido como um processo ao longo da vida, 
e não situado num dado momento ou lugar – universidade. Possibili-
ta-nos pensar a incompletude do ser humano e no seu eterno fazer-se 
[...]. Pensar o professor na totalidade do seu fazer-se possibilita perceber 
as ambiguidades que vão se construindo nas relações estabelecidas nos 
diferentes espaços em que os professores relacionam-se com os outros 
(PAIM, 2005, p. 160).

Portanto, esse processo vai muito além dos limites da escola ou da universi-
dade: os sujeitos formam-se nas mais variadas circunstâncias da vida, de maneira 
incessante e no interior de diversos grupos com os quais criam laços de pertenci-
mento, sob uma multiplicidade de vínculos materiais, subjetivos e sensíveis. Dessa 
forma, compreende-se que os espaços de formação são diversos e que o processo de 
“fazer-se professor” é dinâmico e infindável.
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NARRATIVAS DE EXPERIêNCIAS DO FAZER-SE

Em relação ao conteúdo das entrevistas, cabe destacar que ambos os profes-
sores narraram suas histórias na Instituição com vivacidade, detalhando aconteci-
mentos e recordando momentos marcantes. Relataram longos anos de atuação do-
cente, suas alegrias e, também, muitas dificuldades. Os dois professores ingressaram 
na carreira docente, ainda que de maneiras distintas, inesperadamente. Ingressar 
na carreira docente foi “algo que aconteceu” e nenhum dos dois havia tido forma-
ção inicial para atuar na docência. Os dois, egressos de cursos técnicos da própria 
ETFSC, tinham outros planos para a vida. Anésio imaginava trabalhar na área indus-
trial, inclusive havia recebido convites para tal. Kincheski já atuava em outra área, 
como desenhista em um escritório.

Anésio teve uma carreira mais longa, ingressou na Instituição antes e apo-
sentou-se depois de Kincheski. Também teve, ao longo de sua vida profissional na 
ETFSC, uma diversificação maior das atividades que desenvolveu, construindo uma 
significativa experiência também como gestor em diversos cargos na Instituição. 
Anésio trabalhou exclusivamente na ETFSC, ao passo que Kincheski teve uma longa 
e expressiva experiência profissional também fora da ETFSC.

A seletividade da memória é um ponto que devemos destacar. Por que um 
entrevistado traz à tona determinados valores que não são trazidos pelo outro? O que 
faz com que determinados aspectos sejam mais enfatizados? A memória, como cons-
trução, é configurada nesse movimento de seletividade. Os pontos de demarcação 
são distintos e, por isso, as memórias dos sujeitos, mesmo em se tratando de memó-
rias de dois professores com perfis semelhantes e que atuaram na mesma época, na 
mesma instituição e na mesma modalidade de ensino, distinguem-se e “escolhem” 
aquilo que teve significado, os conteúdos mobilizadores.

Tanto Anésio quanto Kincheski construíram suas narrativas tendo como fio 
condutor suas vidas profissionais na instituição ETFSC. No entanto, a dimensão afe-
tiva que envolve a memória da Instituição foi mais enfática na fala de Anésio. Ele 
disse ter saído “completo” da Instituição, referindo-se ao papel que a ETFSC teve 
em sua vida. Anésio atrelou toda a sua competência profissional à atuação como 
professor (e gestor) na ETFSC. Kincheski, por seu turno, repetidas vezes trouxe a 
importância de ter atuado como desenhista no Escritório de Desenho de Concreto 
Armado do Dr. Kalafataz. Aliás, cabe destacar, pareceu ser “sinônimo de orgulho” e, 
talvez, de prestígio, ter trabalhado com esse renomado profissional, pois mencionou-o 
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em diversos momentos da entrevista, ressaltando o quanto havia sido importante ter 
trabalhado em seu escritório.

Há no discurso de Kincheski, também, certa “necessidade” de explicar pro-
cedimentos técnicos e de falar sobre os conhecimentos específicos de sua área. Kin-
cheski explicou longamente alguns conceitos da área da Construção Civil e deu ex-
plicações técnicas sobre os materiais que utilizava em seu trabalho. Sua narrativa 
foi “povoada” de detalhes sobre os conhecimentos de sua área específica. Kincheski, 
nitidamente, esforçou-se na reelaboração de suas memórias, revivendo o trabalho e, 
nesse sentido, dialogando com Bosi, podemos dizer que, “Quanto mais a memória 
revive o trabalho que se fez com paixão, tanto mais se empenha o memorialista em 
transmitir ao confidente os segredos do ofício” (BOSI, 2012, p. 480). A recordação 
(de seu trabalho e dos conhecimentos de sua área) foi realmente muito forte, quase 
visceral. Sua fala remeteu-nos, mais uma vez, ao diálogo com Bosi, ao abordar sobre 
a fusão trabalho e vida, explicando que, muitas vezes, a “recordação é tão viva, tão 
presente, que se transforma no desejo de repetir o gesto e ensinar a arte a quem es-
cuta” (BOSI, 2012, p. 474).

As narrativas dos dois docentes tiveram características bem distintas em al-
guns aspectos. Um deles foi a diferença quanto à concepção que apresentou acerca 
do papel que a equipe pedagógica da ETFSC tinha nos processos internos de forma-
ção docente. Questionado sobre o processo de formação docente institucionalizado, 
o Professor Kincheski teceu apenas alguns comentários, dizendo que não se recor-
dava de ações de formação proporcionadas pela ETFSC: “Não tinha não. A gente se 
virava sozinho”. Nesse sentido, destacamos que essa percepção foi distinta do signi-
ficado atribuído pelo Professor Anésio (em relação, principalmente, ao papel que a 
Coordenadoria Pedagógica desempenhava na ETFSC), que enfatizou a importância 
desse setor para o trabalho docente e, em especial, na sua trajetória profissional.

Na entrevista cedida via telefone, a Professora Maria Osvalda relatou como 
eram organizadas as ações de acompanhamento da supervisão pedagógica aos do-
centes na ETFSC. Além das ações sistemáticas de acompanhamento, eram realizadas 
pela Coordenadoria Pedagógica, semestralmente, as chamadas “semanas pedagógi-
cas”. O objetivo dessas ações era, justamente, acompanhar o planejamento pedagó-
gico dos docentes, realizar palestras sobre temas relacionados à educação e, assim, 
contribuir com a formação dos docentes.

É interessante perceber como os dois professores, por meio de suas memó-
rias, significaram de forma tão diversa esse aspecto. O Professor Anésio destacou a 
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assessoria que era realizada pelo Setor Pedagógico da ETFSC aos professores, dizen-
do que “Estávamos melhorando, nos aperfeiçoando”. Essa fala foi significativa, pois 
evidenciou a percepção positiva quanto ao papel desempenhado pela Coordenadoria 
Pedagógica. E complementou, ressaltando que “funcionava muito bem! A maioria 
achava que era muito bom”.

Cabe destacar que Anésio teve uma história bem diferente de Kincheski na 
Instituição, chegando, inclusive, a ser Diretor-Geral da Unidade. A sua atuação 
como gestor em diversos cargos, provavelmente, fê-lo perceber a importância do 
trabalho pedagógico dentro da Instituição. E, com isso, a memória seguiu “acesa”, 
pois a experiência vivida como gestor configurou essa imagem. Uma imagem que, 
segundo Anésio, seria também a “da maioria”. Essa “maioria”, podemos destacar 
que, provavelmente, seria o grupo do qual Anésio fazia parte. Assim, há de se pensar 
que ele teria um laço de pertencimento a um determinado grupo, que, provavelmen-
te, não era o mesmo do Professor Kincheski.

No entanto, mesmo percebendo a configuração da memória individual atre-
lada ao pertencimento aos grupos, ela é única, na medida em que pressupõe o indi-
víduo como testemunha em seus caminhos singulares, estabelecendo suas próprias 
redes de significações, em que

Cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva. 
Nossos deslocamentos alteram esse ponto de vista: pertencer a novos gru-
pos nos faz evocar lembranças significativas para este presente e sob a luz 
explicativa que convém à ação atual. O que nos parece unidade, é múlti-
plo. Para localizar uma lembrança não basta um fio de Ariadne; é preciso 
desenrolar fios de meadas diversas, pois ela é um ponto de encontro de 
vários caminhos, é um ponto complexo de convergência de muitos planos 
do nosso passado (BOSI, 2012, p. 413).

Além disso, cabe destacar que as narrativas foram encadeadas de forma a 
produzir sentidos, até mesmo para os próprios professores. Esse processo acaba 
acontecendo em situações nas quais o narrador “remonta” sua história de vida e, no 
esforço de “dar sentido” ao passado, os entrevistados são “fisgados” por um desejo 
de explicação:

Conhecemos a tendência da mente de remodelar toda a experiência em 
categorias nítidas, cheias de sentido e úteis para o presente. Mal termina 
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a percepção, as lembranças já começam a modificá-la: experiências, hábi-
tos, afetos, convenções vão trabalhar a matéria da memória. Um desejo de 
explicação atua sobre o presente e sobre o passado, integrando suas expe-
riências nos esquemas pelos quais a pessoa norteia sua vida. O empenho 
do indivíduo em dar um sentido à sua biografia penetra as lembranças 
como um ‘desejo de explicação’ (BOSI, 2012, p. 419).

Essa necessidade de dar sentido, de encadear as lembranças de forma a pro-
duzir “explicações” apareceu em alguns momentos nas falas dos docentes. O profes-
sor Kincheski, ao enfatizar que a “vivência prática” é fundamental para o trabalho de 
um professor da área de Edificações, estava, na realidade, referindo-se a sua própria 
história: “se a Escola pudesse, sei que hoje não dá porque tem que ter dedicação 
exclusiva, mas o profissional para dar aula, vou falar do meu curso, Edificações, que 
tivesse vivência de escritório, ele vai poder passar... [...] Então é importante ter essa 
vivência...”

Há outro trecho, este da narrativa do Professor Anésio, no momento em que 
ele “sintetiza” sua vida profissional, que também reflete esse desejo de explicação: 
“eu posso dizer que profissionalmente eu concluí minha carreira como professor na 
Escola de forma completa. Não tenho nada a dizer: ‘Ah, fui mal aqui... fui mal ali’... 
Não... Sempre procurei trabalhar dentro de uma postura de formação... Mas, acho 
que estou completo”.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES, PROVISÓRIAS

Em meio a aproximações e distanciamentos, as narrativas trouxeram à tona 
tamanha riqueza para a compreensão do fazer-se professor que elucidaram o quan-
to, efetivamente, a memória é construção. Os narradores puderam pensar e falar so-
bre suas experiências, refletindo sobre elas. Nesse sentido, gostaríamos de ressaltar o 
quanto a palavra tem “poder”, destacamos que, “quando fazemos coisas com as pala-
vras, do que se trata é de como damos sentido ao que somos e ao que nos acontece, de 
como correlacionamos as palavras e as coisas, de como nomeamos o que vemos ou o 
que sentimos e de como vemos ou sentimos o que nomeamos” (BONDÍA, 2002, p. 21).

Assim, percebemos que os sujeitos entrevistados puderam narrar suas expe-
riências, participando de um processo de reelaboração de suas experiências e dando 
sentido a elas. Dessa forma, o material empírico da pesquisa foi, essencialmente, a 
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memória do trabalho docente, os diversos significados atribuídos ao trabalho e a 
fusão da memória do trabalho com a própria memória de vida. Memória compreen-
dida num campo associativo ampliado, com as dimensões corporal, social e política 
do trabalho.

A experiência docente foi, portanto, um terreno fértil para a compreensão 
dos modos como os sujeitos pesquisados concebem o passado e, por assim dizer, 
também o presente. O material oriundo das narrativas trouxe à tona experiências 
individuais e sociais. Além disso, elucidou percursos pessoais e profissionais produ-
zidos em determinado contexto de espaço e época.

A compreensão do fazer-se professor, especificamente na Educação Profissio-
nal, foi acontecendo conforme fomos trabalhando na problematização das narrati-
vas. Foi no diálogo com as fontes produzidas, em meio à memória das experiências 
docentes, que pudemos perceber como o fazer-se professor se deu. Nesse processo, o 
mais importante foi a maneira de proceder nos questionamentos. Houve um proces-
so de “costura”, de conexão entre o conteúdo que emanou das falas e as perguntas de 
pesquisa. No entanto, tivemos que fazer algumas escolhas, focando nossa análise na 
trajetória profissional dos docentes aposentados. Embora muitos elementos de ou-
tras esferas de vida estivessem imbricados na experiência docente, os questionamen-
tos e as relações foram construídos com base na trajetória docente dos professores.

Na história de Anésio, o fazer-se professor começou com o próprio projeto 
familiar. Existia um desejo dos pais de que a vida dos filhos fosse diferente, de que 
os filhos estudassem e saíssem das atividades agrícolas. Percebemos que havia um 
sentimento de “orgulho” por parte dos pais, que o acompanhavam em sua trajetória, 
primeiramente como estudante da ETFSC e, depois, como professor convidado a 
atuar na Instituição. O orgulho, ao que parece, foi incorporado aos sentimentos de 
Anésio, o qual fala da Instituição com extremo carinho, dizendo ter “saído comple-
to” da ETFSC e que a Instituição proporcionou sua formação. Ele evidenciou uma 
relação de carinho e gratidão com o local onde atuou por quase quarenta anos. Ele 
expressa saudosismo, tanto da Instituição, quanto da atividade de docência. Além 
disso, ressalta, em toda a sua fala, que a dedicação foi elemento muito importante 
para seu sucesso na vida profissional.

O fazer-se professor foi se dando, também, nas relações estabelecidas com os 
alunos, com os colegas do Departamento de Eletrotécnica e com os profissionais da 
área pedagógica. Houve, por parte de Anésio, destaque positivo quanto ao papel de-
sempenhado pelos pedagogos da Instituição. Os conhecimentos da área pedagógica 
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foram valorizados por Anésio. Também elemento central do seu fazer-se professor 
foi o fato de ter atuado na área da gestão em diversos cargos, o que possibilitou que 
pudesse “ver o outro lado”. Esse elemento foi muito enfatizado em sua narração, 
inclusive adota certo “tom” de conselho, quando, ao final de um de nossos encon-
tros, diz que fala aos professores novos que todos deveriam ter, além de humildade, 
alguma experiência na área de gestão.

Outro aspecto que merece atenção é o relato feito por Anésio do processo de 
formação dos professores do Departamento de Eletrotécnica: um processo de forma-
ção que acontecia na prática, no cotidiano de trabalho. Era uma “formação” na qual 
os professores mais antigos “tutoreavam” os ingressantes. Uma referência de que a 
experiência era valorizada, em que havia a possibilidade de transmissão da experiên-
cia e, portanto, da sabedoria.

No que se refere ao poder da experiência, gostaríamos de destacar o quanto 
foi importante compreendê-la para além da ação prática. Destacamos aqui a expe-
riência como fruto da rememoração e da reelaboração contínua do vivido. Assim, o 
sujeito da experiência é alguém que está aberto à transformação. É nesse sentido que 
pensamos a formação, o fazer-se: num eterno processo de transformação. Portanto, 
a noção do fazer-se como um processo infindável parece-nos muito propícia, pois 
é, efetivamente, ao longo da vida que se aprende. Não há um momento ou situação 
estanque que determina o aprendizado e, por assim dizer, a formação. As entrevistas 
elucidaram muito bem essa noção de formação ao longo da vida.

Ambos os professores não possuíam formação inicial para o magistério. Fo-
ram fazendo-se professores ao longo de suas trajetórias. O “preparo” para a docência 
não se deu num dado momento de formação, mas ao longo do caminho. Nesse sen-
tido, não houve “preparo”, portanto, o fazer-se professor deu-se no exercício, efeti-
vo, do fazer. Ou seja, deu-se em diversos espaços e em meio a diversas relações: na 
prática docente com um todo, nas relações estabelecidas com colegas e alunos, nas 
discussões com a equipe pedagógica, nas dificuldades enfrentadas no cotidiano de 
trabalho, nos embates com o corpo diretivo, nas pesquisas de campo, nas experiên-
cias fora das salas de aula, nos processos informais e também nos processos formais 
de aprendizagem. O fazer-se professor foi acontecendo enquanto a vida profissional 
seguia. E não é assim, justamente, que nós fazemos quem somos? Vivendo?

Talvez, este capítulo possa contribuir para a discussão de novas propostas 
de formação de professores no atual IFSC. Além disso, auxiliando na compreensão 
de que os professores fazem-se professores também no cotidiano de trabalho, sub-
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sidiar iniciativas de valorização da experiência e dos saberes adquiridos ao longo 
da vida profissional, de forma que o IFSC possa incorporar a sabedoria de seus 
docentes em novas e diversas formas de ensinar e aprender, tanto entre os pares 
quanto com os alunos.

Além disso, entendemos que a problematização feita neste capítulo também 
pode ensejar o aprimoramento das formações de professores já existentes na Insti-
tuição e contribuir para o debate acerca do desenvolvimento de cursos de licenciatu-
ra para a Educação Profissional, tão necessários no contexto atual.
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A Coleção Pensar a Educação, Pensar o Brasil é fruto de uma parceria entre 
a Mazza Edições e o Projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil – 1822/2022. Este 
Projeto, desenvolvido em parceria por docentes e discentes da Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais, da Universidade Federal de Ouro Preto e da Universidade 
Federal de Minas Gerais, envolve ações de ensino, pesquisa e extensão que buscam 
refletir sobre o lugar da educação no âmbito dos projetos de Brasil delineados ao 
longo de nossa história. Fazem parte do Projeto um Programa de Rádio, levado ao ar 
toda semana na Rádio UFMG Educativa, Seminários Anuais sobre temas relevantes 
para a educação Brasileira e a presente Coleção.

Integram a Coleção cinco séries: Série Seminário, Série Estudos Históricos, 
Série Clássicos da Educação Brasileira, Série Diálogos e Série Ensaios.

A Série Seminários publica os textos apresentados nos Seminários Anuais 
do Projeto, dos quais participam os mais importantes pesquisadores em educação 
do País. A Série Estudos Históricos publica trabalhos de história da educação e de 
áreas afins que contribuam para alargar o entendimento sobre o lugar da educação 
no âmbito dos projetos de Brasil delineados ao longo de nossa história. A Série 
Clássicos da Educação Brasileira traz resenhas introdutórias das principais obras 
sobre educação brasileira publicadas pelos principais pesquisadores em educação 
do País. A Série Diálogos publica textos que buscam fortalecer o intercâmbio entre 
o  professorado da educação básica e os(as) pesquisadores(as) das diversas áreas da 
educação. A Série Ensaios publica interpretações da relação entre a educação e as 
grandes questões que marcaram e marcam a história da sociedade brasileira nos 
últimos 200 anos.

O objetivo da Mazza Edições e do Projeto Pensar a Educação Pensar o Brasil – 
1822/2022 é que a Coleção contribua para a discussão da educação brasileira e, por 
meio desta, da constituição da própria sociedade brasileira.
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