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APRESENTAÇÃO

A História da Educação constitui um campo de estudos em 

expansão e, nas últimas décadas, tem acompanhado o movimento de 

renovação historiográfica do início do século XX, de revisão nos métodos, 
objetos e fontes, resultando em uma maior complexidade das pesquisas, 

que passaram a ser marcadas também, pela interdisciplinaridade. O con-

junto dos textos aqui reunidos ilustra essa multiplicidade em processo de 

amadurecimento, por meio de intensas atividades de estudo, debates e 

reflexões centralizadas no Centro de Pesquisas em História da Educação 

(Gephe). Fundado em 1998 na Faculdade de Educação da UFMG, o Centro 
completou 20 anos e é constituído por estudantes de graduação, pós-

-graduação e professores/as da linha de pesquisa “História da Educação” 

do Programa de Pós-Graduação em Educação: Conhecimento e Inclusão 
Social da UFMG.

Este livro está organizado em dois volumes, constituindo a sexta 
coletânea composta por trabalhos desenvolvidos no âmbito da pós-gra-

duação. Os estudos que deram origem aos 17 capítulos reunidos neste 
primeiro volume foram concluídos no período entre 2016 e 2020. Alguns 
deles foram escritos em coautoria com os/as respectivos/as orientado-

res/as; alguns representam a síntese da pesquisa desenvolvida, ao passo 
que outros resultam de recortes ou deslocamentos feitos a partir do objeto 

de pesquisa inicialmente investigado. As áreas de formação e atuação 

dos pesquisadores e pesquisadoras centram-se na Pedagogia, História, 



Educação Física, Administração e Psicologia, indicando esse caráter inter-
disciplinar do campo, que se reflete nesta obra. 

 As pesquisas sobre os sujeitos na história – temática de con-

vergência dos trabalhos do primeiro volume – foram caracterizadas, até 
fins do século XIX, por uma historiografia que ressaltava grandes feitos 
históricos e as personagens que, por assumirem lugares de comando e 

liderança, eram consideradas as protagonistas em tais processos. Neste 

trabalho, diferentes enfoques contribuem para ampliar esse olhar sobre os 

sujeitos e foram organizados em três grupos, de acordo com suas temáti-
cas, conforme breve descrição a seguir.

A primeira parte, intitulada “As mulheres na história”, reúne estudos 

que destacam o protagonismo feminino, de mulheres como um grupo 

social ou como personalidades específicas. Como destaca Perrot (1992)1, 

as mulheres foram, durante um longo período da produção historiográ-

fica, silenciadas, seja por deixarem menos registros, seja pelas escolhas 
e recortes de análise que privilegiavam espaços e temáticas, dos quais 

participavam de forma secundária. A visibilidade das mulheres no Período 
Colonial brasileiro tem sido possibilitada pelo alargamento das fontes e 
pelos novos olhares sobre os processos e sujeitos históricos.

No âmbito das fontes, inventários e testamentos se mostram férteis 

para as análises que compõe os três primeiros capítulos desta primeira 
parte, cujas pesquisas prescrutam práticas do Período Colonial. Esses 
trabalhos, centrados na referida categoria de fonte, mas não exclusiva, 

exploram as seguintes temáticas e análises: o ensino de artes manuais 

no âmbito da educação feminina, direcionando o olhar para as meninas 

e moças órfãs e expostas; o processo de constituição das mulheres, na 

sua maioria mães, como educadoras dos filhos menores; heranças de 
cunho educativo das famílias de elite, destacando, mais especificamente, 
aquelas voltadas para a aquisição de alguma habilidade relacionada às 

letras, com o propósito de compreender quem as deixava, para quem 

eram direcionadas e como se configuravam.

1  PERROT, Michelle. Os excluídos da História: operários, mulheres e prisioneiros. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1992.



Avançando na temporalidade, os trabalhos seguintes inscrevem-

-se, sobretudo, nas primeiras décadas republicanas, destacando-se as 

seguintes temáticas: as demandas de moralidade em relação às professo-

ras da escola primária em Minas Gerais, no contexto da disseminação do 

ideário de formação da nação e do cidadão republicano, tendo em vista 

o padrão moral de comportamento e as exigências no que diz respeito a 
educação das mulheres e professoras, mobilizando como fontes, princi-
palmente, a legislação e a imprensa oficial; trajetória escolar e profissional 
de educadoras, como aquela de Maria Lacerda de Moura, sobretudo na 

sua trajetória inicial, em Barbacena, que envolve a sua vivência na infância, 

sua formação familiar e institucional, assim como as ações sociais e profis-

sionais que empreendeu dentro e fora da Escola Normal. Já em meados 

do século XX, um trabalho de pesquisa voltado para além da escola in-

vestiga outras formas de educação das meninas, ampliando as instâncias 

educativas responsáveis pela formação das meninas e moças em Belo 

Horizonte, entre as décadas de 1940 e 1960.
A segunda parte do livro se intitula “Autores, autoras e impressos”, 

trazendo uma robustez que indica a proficuidade nos estudos sobre 
autores, obras, ou mesmo sobre o processo de produção de impressos, 

e o interesse de pesquisadores da área por essa categoria de estudos na 

História da Educação. Nesse recorte, agrupam-se as seguintes temáticas 

e análises: estudos sobre os conteúdos de duas versões do “Resumo de 
História do Brasil”, de Henrique Luiz de Niemeyer Bellegarde, publicados 
em 1831 e 1834, comparando tais conteúdos, em suas diferenças e seme-

lhanças, ao trabalho do viajante francês Jean Ferdinand Denis; a prática 

corporal ensinada pela palavra impressa, a partir do Compêndio de Gymnas-

tica Escolar de autoria de Arthur Higgins (1860-1934); a gymnastica forjada 

na Escola Normal da Côrte/Escola Normal da Capital Federal a partir das 
contribuições de seus professores e de suas professoras; o modo como a 

obra “História da Educação Física e dos Desportos no Brasil”, de Inezil Penna 
Marinho, foi concebida e como a narrativa proposta pelo impresso informou 

e deu contornos para a História da Educação Física brasileira; investigação 
do papel desempenhado por Ludvig Kumlien (1776-1839) na divulgação da 
ginástica sueca, nos itinerários traçados pelo autor, bem como nas nações 



realizadas para disseminar essa prática gímnica; autobiografias escritas por 
idosos e publicadas a partir dos anos 2000 em Minas Gerais, evidenciando, 

como, no ato da escrita, os sujeitos adotam um determinado pertencimento 

social para construir uma narrativa sobre si, o que é fortemente marcado 

pelo gênero; encerrando a segunda parte, um trabalho que destaca a 

escrita escolar feita fora da sala de aula, por meio dos jornais estudantis 

procedentes do Colégio Pedro II, entre 1930 e 1945.
A terceira parte, intitulada “Sujeitos e processos educativos”, reúne 

quatro artigos. Considera-se, nessa convergência de trabalhos, que os es-

tudos sobre processos educativos levam em conta os contextos históricos, 

culturais e sociais intervenientes em práticas que se inscrevem, também, 

fora da escola. Os trabalhos aqui apresentados centram-se nas seguintes 

temáticas e análises: diferentes tipos de educação destinados aos órfãos 
da região do termo de Mariana-MG (final do século XVIII e início do XIX) e a 
familiaridade com a escrita de seus pais e responsáveis; problematização 
do conceito de letramento para o século XVIII, analisando a intimidade de 
testadores com práticas, objetos e profissões relacionados com a cultura 
dos escritos; conflitos quanto à educação moral entre educadores católicos 

e liberais nos anos de 1920 e 1930; saindo do contexto brasileiro, um estudo 

que apresenta o processo de formação de uma pesquisadora, ao propor 

uma incursão pelos seus trajetos de pesquisa no Timor-Leste e seus con-

textos culturais multifacetados, objetivando construir uma resposta possível 
para a pergunta que fundou todo um processo de investigação, no território 

da História da Educação, empreendido entre os anos de 2016 e 2020.
Para a realização desta publicação, agradecemos o apoio da Co-

ordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), que 
financiou integralmente a publicação deste livro. Agradecemos, também, 
a coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação: Conheci-
mento e inclusão social, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

pelo apoio à produção coletiva de docentes e discentes e às professoras e 

professores, colegas da Linha de Pesquisa História da Educação: Ana Maria 
de Oliveira Galvão, Andrea Moreno, Cynthia Greive Veiga, Luciano Mendes 
de Faria Filho, Marcus Aurélio Taborda de Oliveira, Meily Assbú Linhales 
e Thais Nivia de Lima e Fonseca; à professora Maria Cristina Soares de 



Gouvêa e ao professor Bernardo Jefferson de Oliveira, que integram outras 
Linhas de Pesquisa no PPGE e que muito contribuíram para o desenvolvi-
mento das pesquisas e para a formação de pesquisadores/as na área de 

História da Educação. 

Por fim, um agradecimento especial às autoras e autores dos ca-

pítulos que, estando em processo de constituição como pesquisador/a 
no mesmo programa, ou atuando profissionalmente em diversos níveis de 
ensino e em outros campos profissionais, no Brasil e no exterior, tornam a 
educação e sua história mais rica.

Rita Cristina Lima Lages (Delet/Ufop).
Mônica Yumi Jinzenji (FAE/UFMG).



This collection unites results of 
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As mulheres na história
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história da educação: sujeitos na/da história

CAPÍTULO 1

A educação feminina em Vila Rica e seu termo 
(1750-1800): instruindo órfãs e expostas1

Nelian Karolina Belico Marques Scarano

Introdução

As pesquisas compreendidas em História da Educação ainda são 

marcadas por abordagens ligadas às instituições escolares ou pelos pro-

cessos de escolarização e suas implicações, embora se tenha percebido 
um crescimento em temas ligados às dimensões não escolares no campo. 
O presente trabalho, devido à sua delimitação temporal, encaixa-se em 

uma produção dentro desta dimensão não escolar, uma vez que, no con-

texto da segunda metade do século XVIII, no Brasil, a presença de escolas 
ainda era muito frágil.

1  Texto baseado em dissertação defendida em 2020, intitulada “Educando e criando órfãs 

e expostas em Vila Rica e seu termo (1750-1800)”, sob orientação da professora Thais Nivia 

de Lima e Fonseca. A pesquisa contou com financiamento da Capes por meio de Bolsa de 
Mestrado.
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A seguinte pesquisa compõe uma série de trabalhos que vêm sen-

do desenvolvidos no campo da História da Educação no Período Colonial. 
De acordo com Thais Fonseca, as pesquisas nesse campo vêm avançando 

nos últimos anos (2014). Em anos anteriores, Fonseca chegou a apontar 
que nos “balanços historiográficos e nas coletâneas, são mais raros os tra-

balhos sobre educação antes da independência e, mais raras ainda, obras 

inteiras a ela dedicadas” (2009, p. 7). 

A educação no Período Colonial era responsabilidade majoritária 
das famílias e da Igreja Católica, uma vez que a presença de escolas era 
em escala reduzida, sendo seu objetivo central os ensinamentos morais e 
da doutrina religiosa católica. Aprender a ler e escrever não era um obje-

tivo essencial nem acessível a todas as pessoas, sendo mais importante 
formar os indivíduos para desempenhar atividades profissionais. O acesso 
à educação era um importante marcador de distinção social e de gênero. 

Nesse sentido, a educação tinha como objetivo organizar a sociedade e 
preparar os indivíduos para cumprir os seus papéis sociais, por isso, cada 
grupo social e cada gênero era instruído para tanto.

A perspectiva da educação no Período Moderno sofreu grande 
influência de pensadores ligados aos movimentos ilustrados que im-

pactaram na construção do modelo educativo contemporâneo, sendo 

a educação percebida pelos iluministas como “um instrumento para a 

organização harmoniosa da sociedade, tendo como objetivo a promoção 
do bem comum” (FONSECA, 2009, p. 15). Vários desses intelectuais, tais 

como Rousseau2, por exemplo, dedicaram-se a escrever tratados sobre 

educação, em que apresentavam modelos pedagógicos voltados para a 

formação de um “homem novo”, cujo objetivo era a construção de uma 

sociedade mais harmônica. 

2  De acordo com Thais Fonseca, “Nos quadros do pensamento iluminista, não há dúvida acerca 
da importância de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), considerado por muitos o ‘pai’ da 

pedagogia contemporânea por sua obra clássica “Emílio” ou “Da Educação”. Nela desenvolveu 
o modelo de educação natural, privilegiando a formação do homem na preservação de sua 

liberdade e contribuindo para uma alteração mais marcada nas concepções da infância e para 

a proposição de novas posturas pedagógicas” (2009, p. 23-24). 
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Importante destacar que a ideia de um “homem novo” era focada 
no ideal de educação voltado ao gênero masculino de fato. Contudo, al-
guns desses autores que escreveram tratados educacionais se dedicaram 

a falar de maneira pontual sobre a educação feminina, uma vez que a figu-

ra materna era fundamental na educação dos homens em seus primeiros 

anos de vida, portanto, prepará-las era visto como algo necessário para 

esse processo educativo. 

Essa percepção sobre o papel da mãe na educação da criança 

estava ligada à percepção dos diferentes papéis sociais que homens e 

mulheres deveriam desempenhar na sociedade; no caso das mulheres, 

designando-lhes as funções maternas e matrimoniais. Essa percepção 
apontou para a necessidade de se conceber um modelo de educação 

feminina pelos teóricos iluministas. De acordo com Isabel Braga:

Ainda que as posições não tenham sido semelhantes, todos 
os Iluministas reconheceram a importância das mulheres no 
contexto social setecentista e a necessidade de uma edu-

cação adequada às suas tarefas. O pensamento iluminista, 

ao defender o progresso e a reforma dos costumes, propôs 
novos modelos de comportamento feminino e impulsou a 

educação das mulheres (BRAGA, 2005, p. 137).

De maneira geral, a educação destinada às mulheres, proposta pe-

los pensadores ilustrados, era composta pelo ensino elementar de leitura e 

escrita, com foco maior na leitura, no conhecimento das quatro operações 
fundamentais, na doutrina religiosa e na aprendizagem de alguma arte ma-

nual, tais como: costura, bordado e tecelagem. Contudo, é importante frisar 
que o acesso a todas essas capacidades por uma mulher era algo incomum 

no século XVIII, mas não inexistente. Obviamente que as mulheres que 
gozavam de maiores conhecimentos faziam parte dos estratos sociais mais 
elevados, porém, isso não deve ser considerado uma regra, pois o acesso à 

educação poderia estar condicionado ao desejo dos pais que acreditavam 

ser ou não necessária tal educação. Ainda de acordo com Braga: 

Grosso modo, pode afirmar-se que, no século XVIII, as 
opiniões acerca da educação feminina se dividiram em dois 
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grandes grupos. Os que, defensores de uma linha de pensa-

mento tradicional e misógina, atacaram as capacidades inte-

lectuais femininas e os que, progressistas e iluminados, não 

deixando de defender as capacidades intelectuais femininas 

e a necessidade de educação para as mulheres, também não 

deixaram de considerar que as mulheres nunca poderiam ser 

independentes ou autónomas devido aos seus deveres para 

com a família (BRAGA, 2005, p. 137).

Quanto às mulheres pertencentes aos grupos sociais subalternos, 

sua educação era restrita à aprendizagem de trabalhos manuais, que 
poderiam se configurar em uma forma de sustento honesto, e à doutrina 
religiosa. Vale destacar que o ensino religioso estava ligado a uma for-
mação moral. Essa formação era importante para todas as mulheres dos 

diferentes estratos socais, pois cabia a elas serem virtuosas e honradas. No 

entanto, o empenho do ensino da moral entre as mulheres mais pobres vi-

sava a que essas não cedessem às ocupações ilícitas, como a prostituição. 
O ensino de leitura poderia se fazer presente no aprendizado da doutrina 
religiosa por meio do conhecimento da divina palavra. Havia também mu-

lheres que eram mestras de costura e que ensinavam às suas aprendizes 
a arte da costura e da leitura. Já sobre a prática da escrita, encontramos 

mulheres pobres, pretas e pardas que, embora não soubessem escrever, 

eram capazes de desenhar uma assinatura a próprio punho, algumas com 
pouco mais, outras menos habilidade no manuseio da pena. 

Essas reflexões estão apresentadas de maneira mais aprofundada 
no já citado trabalho de mestrado defendido no ano de 2020. O objeto 

de estudo dessa dissertação foi o ensino de artes manuais no âmbito da 

educação feminina. Para tanto, foram selecionadas como sujeitos dessa 

pesquisa meninas e moças órfãs e expostas, sendo órfãs aquelas cujo pai 

havia falecido, e expostas, crianças abandonadas por seus pais e criadas 

por terceiros. A escolha por essas duas categorias se deve ao fato de o 

ensino de artes manuais ser indicado nessas situações, sendo, portanto, 
possível mapear pela documentação o reminiscente da aprendizagem. 

A justificativa pela escolha da delimitação temporal da pesquisa 
ser a segunda metade do século XVIII se deu pelo fato de esse período ser 
um momento importante para a educação feminina, marcado por diversas 
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transformações, tais como mudanças nos padrões de sociabilidade das 
mulheres, o que levou a um aumento da difusão das práticas educativas 

que colaboraram para o surgimento, no século XIX, das primeiras escolas 
estatais para meninas, tanto em Portugal como no Brasil, bem como ao 
aumento de número de registros escritos produzidos por mulheres.3

Já a escolha de Vila Rica e seu termo, como recorte espacial, de-

ve-se ao fato de essa localidade ter sido um importante centro político, 
sendo a capital da Capitania de Minas Gerais e, por consequência disso, 

terem sido produzidos muitos registros nessa localidade, resultando em 
uma grande quantidade de fontes para serem consultadas.

As fontes consultadas para construção da pesquisa de mestrado 

em questão foram: legislações, manuais pedagógicos, definições de 
verbetes, inventários, testamentos4 e documentos avulsos sobre criação 

de expostos pela Câmara de Vila Rica, referindo-se aos inventários e 

testamentos voltados majoritariamente para a abordagem das situações 
das órfãs e os documentos da Câmara sobre as expostas. Contudo, para 
o presente texto, iremos nos limitar somente à análise dos inventários, 

testamentos, documentação sobre expostos e às legislações referentes 
à criação e educação de órfãos e expostos, sendo essas as Ordenações 
Filipinas5 e o Alvará regulando a criação, entrega e educação dos Expostos 

do Hospital de Lisboa, de 31 de janeiro de 1775.
Os inventários post mortem são fontes amplamente utilizadas nas 

pesquisas históricas, pois eles oferecem uma visão de muitos aspectos da 

3  Informação embasada nos seguintes estudos: Adão (2019), Algranti (2014), Araújo (2003), 
Lopes (1989) e Silva (2017). 

4  Importante pontuar que, nesta pesquisa, não trabalhamos com inventários avulsos, somente 

com os traslados deles presentes nos testamentos.

5  As ordenações eram compilações jurídicas; no caso, as Filipinas sucederam as Manuelinas. De 
acordo com Maria Fernanda Bicalho: “Entre 1583 e 1585, nos tempos de União Ibérica, iniciou-se 
uma terceira compilação das leis civis, fiscais, administrativas, militares e penais portuguesas, 
ampliando as anteriores Ordenações Manuelinas, incorporando algumas novidades jurídicas e 

administrativas, a criação de tribunais de justiça [...]. Sob o título Ordenações e leis do reino de 

Portugal, recopiladas por mandado do muito alto, católico e poderoso rei dom Filipe, o primeiro, 

foram promulgadas em 1603, já sob o reinado de Felipe II. Constituíram, a partir de então, o 

corpo legal de referência para Portugal e suas colônias – no caso do Brasil vigoraram, grosso 

modo, até 1830” (BICALHO, 1999, p. 224-225, grifo do autor).



20

história da educação: sujeitos na/da história

vida cotidiana e material dos indivíduos. Segundo Thais Fonseca, esse tipo 
de documento se mostra profícuo como fontes para História da Educação, 

pois nos

[...] autos de contas anexados aos inventários contêm as espe-

cificidades dos gastos dos tutores com cada órfão sob tutela, 

entre os quais encontramos aqueles relativos ao pagamento 

dos mestres de ofício, e os professores de primeiras letras. 

Além de declarar o estado de saúde dos órfãos, seu domicílio 
e o cumprimento das obrigações a eles incumbidas, os tuto-

res registravam a compra de itens como vestuários, remédios, 

alimentação, material escolar e de trabalho (FONSECA, 2009, 
p. 110).

Quanto à documentação referente à criação de crianças expostas 

pela Câmara de Vila Rica, podemos agrupá-la pelas seguintes descrições: 
solicitações de inclusão do exposto no Livro de Assentos de Enjeitados da 
Câmara, solicitações de pagamento pela criação de expostos, atestados 
de vida e tratamento do exposto, listas de pagamento de criadores e so-

licitações de certidão de óbito para informar à Câmara o falecimento do 
exposto. Como nosso foco é no público feminino, selecionamos para leitu-

ra e inclusão no trabalho somente casos referentes à criação de expostas. 

Importante informar que os inventários acessados na pesquisa do 

mestrado estão sob guarda do Arquivo Histórico do Museu da Inconfidên-

cia – Casa Setecentista do Pilar, localizado na cidade de Ouro Preto. Foram 
selecionados para a escrita da dissertação, majoritariamente, inventários 

que tinham órfãs menores de 25 anos na lista de herdeiros e em cujos 
autos de contas houvesse o registro de informações relacionadas à edu-

cação dessas órfãs, principalmente no tocante ao ensino de artes manuais. 

As documentações referentes à criação de crianças expostas foram con-

sultadas no Arquivo Público Mineiro.
Como aporte metodológico, embasamo-nos na Micro-História, pois 

o que buscamos fazer essencialmente foi responder o nosso problema de 
pesquisa por meio da análise dos microcosmos dos indivíduos presentes 
nas fontes consultadas, uma vez que “A micro-história como uma prática 
é essencialmente baseada na redução da escala da observação, em uma 
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análise microscópica e em estudo intensivo do material documental” (LEVI, 
1992, p. 136).

Para apreender os elementos das fontes para realizar as análises, 
recorremos a um procedimento etnográfico da descrição densa utilizado 
na Micro-História. Segundo Levi:

A descrição densa serve portanto para registrar por escrito 

uma série de acontecimentos ou fatos significativos que de 
outra forma seriam imperceptíveis, mas que podem ser inter-
pretados por sua inserção no contexto, ou seja, no fluxo do 
discurso. Essa abordagem é bem-sucedida na utilização da 
análise microscópica dos acontecimentos mais insignifican-

tes, como um meio de se chegar a conclusões de mais amplo 
alcance (LEVI, 1992, p. 141-142). 

Na Micro-História, “A teoria só tem um pequeno papel, como subal-

terna, para desempenhar em relação ao papel muito maior do intérprete. 

Os sistemas dos conceitos gerais pertencentes à linguagem acadêmica 

são inseridos no corpo vivo da descrição densa [...]” (LEVI, 1992, p. 144). Nes-

se sentido, optamos por trabalhar com diferentes referências teóricas da 

História Social que abordassem o gênero feminino e as relações de gênero 
para que fosse possível perceber as dinâmicas sociais entre os gêneros na 
sociedade colonial.

A educação na orfandade e na exposição 

Era considerado órfão aquele que havia perdido o pai. Nessa con-

dição, deixando filhos menores de 25 anos, precisava-se nomear um tutor. 
A necessidade do estabelecimento deste se colocava somente diante da 

situação de viuvez feminina, uma vez que somente o pai era considerado 
o natural administrador dos bens do casal. Por sua vez, o papel do tutor 
era acompanhar a criação, educação e administração dos bens dos órfãos.
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A pessoa responsável pela nomeação do tutor era o Juiz de Ór-
fãos.6 O pai deixava registrado em testamento quem deveria ser nomeado 

para exercer a tutoria e a sua vontade era atendida pelo dito juiz. De ma-

neira geral, o tutor era quase sempre um familiar do sexo masculino (SILVA, 
2017, p. 69), no entanto, se fosse da vontade do pai que a mãe assumisse a 
tutela dos filhos menores, ele poderia deixar essa disposição expressa no 
testamento. Não raras vezes, as mães dos órfãos foram nomeadas como 
tutoras de seus filhos,7 adquirindo, assim, o direito pela administração dos 

bens. Contudo, 

Quando não havia tutoria testamentária, como deveria pro-

ceder o juiz dos Órfãos? As Ordenações Filipinas davam clara 

preferência à mãe, e na falta desta à avó, mas dentro de deter-

minadas condições: era preciso que vivesse “honestamente”, 
que não tivesse voltado a casar e que se comprometesse a 

bem administrar “os bens e pessoas de seus filhos” (SILVA, 
2017, p. 71).

Já as crianças denominadas expostas ou enjeitadas eram aquelas 

que foram abandonadas por seus familiares de origem nas Santas Casas 
da Misericórdia ou à porta de outra pessoa para que fossem criadas por 

terceiros. Essas crianças sobreviviam graças à assistência que poderia vir 

de rendas públicas da Câmara, de obras pias ou, ainda, na falta destes, do 
sustento fornecido por seu criador. 

No contexto do século XVIII, não havia uma justificativa que desse 
conta de explicar o fenômeno da exposição de crianças, de acordo com 
Renato Venâncio:

6  Sobre as atribuições dos Juízes de Órfãos, as Ordenações Filipinas as apresentam da 
seguinte maneira: “Antigamente o provedor sobre as pessoas e fazendas dos Órfãos pertencia 
aos Juízes ordinários e Tabeliães, e por suas ocupações serem muitas, então poderem cumprir 

com esta obrigação, como deviam, foram ordenados os Oficiais de Juiz e Escrivão dos Órfãos, 
para especialmente proverem nas pessoas e fazendas deles, no que devem ter grande cuidado, 

pela muita confiança, que neles é posta” (CÓDIGO..., 1870, p. 206).
7  Para conhecer de maneira mais aprofundada a atuação de mulheres tutoras, ver tese de 
Julio (2017). 
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Em 1787, o médico português Manoel de Abreu Rozado 
atribuía às crianças sem família a pior genealogia possível: “A 
maior parte destas [...] são filhas de maus pais, e de péssimas 
mães, gerados de humores podres, corruptos e de mau índo-

le”. Já as leis de 1775 e 1783 recomendavam o bom tratamento 
aos abandonados, pois grande parte reconhecia tal destino 

em razão da “suma pobreza dos pais” (VENÂNCIO, 1999, p. 21).

De fato, como fica explícito nessa citação, “grande parte” dos 
abandonos se dava mediante “suma pobreza dos pais”, porém, isso não 
era condição da totalidade dos abandonos, uma vez que o abandono era 
uma opção em relação ao infanticídio, que era considerado “um crime, ao 
passo que, no abandono – exceto nos casos em que se colocava delibe-

radamente em risco a vida do bebê –, não havia qualquer tipo de punição 

legal” (VENÂNCIO, 1999, p. 21). 
A exposição não dizia necessariamente da condição da vida mate-

rial que teria o abandonado caso morasse com suas famílias, mas poderia 
indicar a natureza do relacionamento dos pais dessas crianças, as quais 
poderiam ser fruto de uniões ilícitas. Ainda segundo Venâncio:

A instalação da Roda [de expostos] procurava evitar os crimes 
morais. A instituição protegia as brancas solteiras dos escân-

dalos, ao mesmo tempo que oferecia alternativa ao cruel 

infanticídio. [...] “...deste modo é de supor que os enjeitados 
no Brasil colonial fossem resultado das relações ilícitas de 
condição social elevada, para as quais se colocava questão 

de salvaguardar a honra” (SILVA, 1980/1981, p. 148), ou então, 
“.... o costume de expor muito elevado de filhos ilegítimos, 
principalmente de filhos de adolescentes, entre 12 e 16 anos” 
(DIAS, 1984, p. 142) (VENÂNCIO, 2009, p. 198). 

Outra razão para se expor uma criança também poderia estar liga-

da à mudança de status de escravizado para livre. Segundo Maria Beatriz 
Nizza da Silva, o Alvará de 1775 garantia que o “exposto de cor negra ou 
mulata gozaria automaticamente de liberdade” (SILVA, [19--], p. 148 apud 

SOUZA, 2006, p. 72).
Como podemos perceber, as condições de órfãos e expostos 

eram diferentes, contudo, as Ordenações Filipinas indicavam que, “Pela 
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antiga legislação eram os Expostos considerados – Órfãos, e terminada 
sua criação nas respectivas Casas de Caridade, deverão ser apresentados 
aos Juízes de Órfãos para lhes dar Tutor8, que devia mandar-lhe ensinar 

qualquer ofício” (CÓDIGO..., 1870, p. 211). 
De acordo com o Alvará regulando a criação, entrega e educação 

dos Expostos do Hospital de Lisboa, de 31 de janeiro de 1775, o exposto 
residiria na Santa Casa de Misericórdia até a idade de 7 anos. Após esse 
período, era mandado que 

[...] logo que assim forem apresentados os Expostos aos res-

pectivos Juízes dos Órfãos, tomem deles conta, e procedam 
na conformidade da Ordenação do Reino, e do seu Regi-
mento; reputando-os como quaisquer outros Órfãos, a quem 
incumbe a obrigação de curar: Podendo os referidos Juízes 
distribui-los pelas Casas, que os quiserem, até completarem 
doze anos, sem vencerem outro algum Ordenado, que o da 
educação, sustento, e vestido (ALVARÁ..., 1828, p. 5).

Ou seja, os expostos, após completarem 7 anos de idade, deve-

riam ser levados para casa de um mestre que lhes ensinasse um ofício 
mecânico. Nessa condição, deveriam viver como aprendizes até os 12 anos 
de idade, para os meninos, e 14 anos, para as meninas, trabalhando sem 
receber pagamento e obtendo em troca apenas o ensino da profissão, a 
alimentação e o vestuário. De acordo com Renato Venâncio:

A lista dos ofícios mecânicos que os juízes podiam recorrer 
incluía as mais diversas atividades; as meninas deveriam ser 
ocupadas na costura e na fiação, ao passo que os meninos 
eram encaminhados a ferreiros, louceiros, seleiros, entalhado-

res, latoeiros, pedreiros, pintores, ourives, marceneiros e assim 

por diante (VENÂNCIO, 1999, p. 151). 

8  Importante pontuar que, na pesquisa realizada, que resultou na já referida dissertação, não 
foi encontrada na documentação acessada a atuação da figura do Juiz de Órfãos na educação 
e criação de expostos em Vila Rica. Esse fato se deve, talvez, pelo motivo de a assistência dos 

enjeitados na localidade ter se dado somente por meio de pagamentos de valores nos primeiros 

sete anos de criação da criança pelo Senado da Câmara, sendo que o encaminhamento feito 

pelo Juiz de Órfãos ocorreria mediante a criação realizada pelas Santas Casas. 
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Após os 12 ou 14 anos de idade, os expostos deveriam receber 
o pagamento pelo trabalho, uma vez que deixavam de ser aprendizes. 
Segundo o Alvará de 1775, o exposto era considerado emancipado aos 20 
anos e deveria deixar a casa de seus mestres, pois aqueles “que excede-

rem esta idade, serão logo expulsos, despedidos, e havidos, tratados como 

quaisquer outras pessoas do Povo, para que deixando a ociosidade, bus-

quem o sustento no seu próprio trabalho, e indústria pessoal” (ALVARÁ..., 
1828, p. 6). Vale relembrar que os órfãos somente atingiam a maioridade 
aos 25 anos. 

No contexto setecentista, o trabalho era algo que fazia parte do 
universo das crianças pobres, como indica Isabel Guimarães Sá:

Para as crianças das camadas populares, o trabalho era 
uma realidade mal se achavam capazes de desempenhar 
uma actividade social e economicamente útil. A maior parte 

começava mesmo antes dos sete anos a efectuar tarefas 

que contribuíam de algum modo para a economia domésti-
ca (olhar por irmãos mais novos, limpeza da casa, ajuda na 
criação de animais, etc.). A entrada no mundo do trabalho era 

precoce, e podia implicar a ida do campo para a cidade por 

volta do início da adolescência ou mesmo antes. Rapazes e 
raparigas podiam ir servir quer como criados de lavoura quer 

como serviços domésticos; os rapazes podiam aprender um 
ofício artesanal (sic) (SÁ, 2011, p. 84-85).

Sendo a aprendizagem de uma profissão o destino comum de 
toda criança pobre no período, era de se esperar que o destino de um 
órfão pobre seria semelhante ao de uma criança exposta, como é possível 
perceber na indicação de como deveria proceder o tutor de um órfão, filho 
de trabalhador, nas Ordenações Filipinas:

E se forem filhos de Oficiais mecânicos, serão postos a apren-

der os ofícios de seus pais, ou outros, para que mais perten-

centes sejam, ou o mais proveitoso, segundo sua disposição 

e inclinação, fazendo escrituras públicas com os Mestres, em 
que se obriguem a os dar ensinados em aqueles ofícios em 
certo tempo arraçoado, obrigando para isso seus bens. E o 

Tutor, ou Curador com autoridade do Juiz obrigará os bens 
dos Órfãos e suas pessoas a servirem os ditos Mestres por 
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aquele tempo no serviço, que tais aprendizes costumam fazer. 
E o Juiz, que isto não cumprir, pagará ao Órfão toda a perda e 
dano, que por isso se lhe causar (CÓDIGO..., 1870, p. 212).

A indicação da aprendizagem de leitura e escrita na legislação 
seria somente para os órfãos das classes mais elevadas, como bem indica 

o seguinte trecho das Ordenações:

Se alguns Órfãos forem filhos de tais pessoas, que não devam 
ser dados por soldadas,9 o Juiz lhe ordenará o que lhes ne-

cessário for para seu mantimento, vestuário e calçado, e todo 

o mais em cada um ano. E mandará escrever no inventário, 

para se levar em conta a seu Tutor, ou Curador. E mandará 
ensinar a ler e escrever aqueles, que forem para isso (2), até 

idade de doze anos. E daí em diante lhe ordenará sua vida e 
ensino, segundo a qualidade de suas pessoas e fazenda.
(2) Por esta Ordem se vê que só se ensinava a ler aos órfãos 
das classes abastadas. Posteriormente concedeu-se um prê-

mio à quem mandava-os ensinar indistintamente (CÓDIGO..., 
1870, p. 212).10

No entanto, é importante pontuar que a recomendação de apren-

der a ler e a escrever até os 12 anos de idade era limitada à educação 

masculina, não havendo nenhuma referência sobre a educação feminina. 

Contudo, veremos mais adiante meninas e moças que não somente 
aprenderam as artes manuais da costura, mas também a leitura e a escrita.

Criação de expostas em Vila Rica e seu Termo

A exposição de crianças em Vila Rica era um exemplo de como se 
dava o abandono em localidade onde não havia Santas Casas que abrigas-

sem esses enjeitados. Vale lembrar que havia um Hospital da Misericórdia 
na cidade, porém, durante o século XVIII, ele não tinha estrutura para 

9  Salário ou pagamento por serviço prestado.

10  Ordem enviada ao tesoureiro da Câmara para que pague às pessoas listadas nas folhas 
inclusas os valores devidos em anexo, as folhas dos pagamentos feitos aos criadores de 

enjeitados, referente ao ano de 1774, 29 de abril de 1775, APM, Cmop, Cx. 49, Doc. 19, fl. 12.
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receber esses meninos e meninas. Na ausência do hospital, as pessoas 

que quisessem abandonar seus filhos deveriam fazê-lo deixando-os às 
portas das pessoas. Após encontrar a criança, a pessoa poderia escolher 

ficar ou não com o infante. Optando em não ficar com a criança, esta era 
entregue à Câmara, que direcionava o abandonado para alguém que o 
pudesse acolher.

As Câmaras das vilas pagariam aos criadores para que cuidassem, 
criassem e educassem essas crianças até a idade de 7 anos. De maneira 

geral, nos primeiros 3 anos seria pago um valor maior que nos demais 4 
anos. Em Vila Rica, os valores que as pessoas recebiam mudavam de tem-

pos em tempos, mas, de maneira mais geral, podemos dizer que o criador 
costumava receber três oitavas de ouro pelos primeiros 3 anos de criação 

e, depois, duas oitavas pelos 4 anos restantes. É importante salientar que 
a Câmara, na maior parte dos casos, não efetuava esses pagamentos em 
dia. Encontramos muitos casos de pessoas que reclamavam os valores 

devidos anos depois de a criança ter completado os 7 anos. Também havia 

muitos casos de herdeiros que recorriam para receber os dividendos pela 

criação de alguma criança para incluir o valor na partilha de bens.

Para receber o benefício da Câmara para criar um exposto, era ne-

cessário abrir um assento no Livro de Assentos de Enjeitados da Câmara. 
Para tal abertura, era necessário que a criança fosse batizada e, então, me-

diante a certidão de batismo, a criança era matriculada no livro e o criador 

poderia receber os valores. Após matricular a criança para receber a verba 

da Câmara, o criador deveria manter o Senado informado sobre o estado 
de saúde da criança para receber os proventos. Segundo Ferreira, o cria-

dor “era obrigado a apresentar a criança a cada três meses para receber 

o pecúlio. Caso estivesse incapacitado de levá-la, podia enviar o atestado 
de vida do exposto emitido por algum pároco ou por pessoas com bons 

cargos e, se assim o fizesse, o Senado aprovaria o pagamento” (FERREIRA, 
2011, p. 110). 

Com frequência, a fonte que mais apresentava informações sobre 
a criação e educação das crianças expostas eram esses atestados. Con-

tudo, essa documentação deve ser apreendida com um olhar cuidadoso, 
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pois todos os registros sempre informavam que as crianças se encontra-

vam em bom estado e vivas. Nesse sentido, é importante, ao analisar o 

conteúdo desses documentos dando maior atenção a informações que 
não eram comuns nesses atestados, uma vez que as informações contidas 
seguiam um padrão. 

Um tipo de informação não tão comum de se encontrar era a 

idade da criança na data que o documento era emitido, como aconteceu 

no atestado fornecido pelo vigário colado de Santo Antônio do Itatiaia no 
ano de 1800:

José Ferreira da Cunha vigário colado da Igreja Matriz de 
Santo Antônio do Itatiaia.
Atesto e faço certo que em casa do Furriel José Luís Alves 
[ou Alvares] de Carvalho meu paroquiano foi exposta uma 
menina branca por nome Catharina a qual o dito tem criado 
a sua custa a três anos pouco mais ou menos vestindo-a e 

sustentando-a e educando-a no temor de Deus. O referido 

passo na verdade e passei esta por me ser pedida. Itatiaia 4 de 
Dezembro de 1800 (grifo nosso).11

Além do registro da idade, o vigário também se preocupou em 

informar que a menina Catharina estava sendo criada às próprias custa do 
furriel, ou seja, ainda não recebera verba da Câmara, e que o criador estava 
“vestindo-a e sustentando-a”, demonstrando todo o zelo e cuidado com 
a exposta, inclusive “educando-a no temor de Deus”, portanto, ensinando 

os preceitos da fé católica. Essa preocupação com a educação fundada 

no catolicismo aparece em outros atestados, como o feito pelo presbítero 
Luís Coelho:

Luís Teixeira Coelho presbítero do habito de Pedro, Capelão 
atual nesta Capela da Santíssima Trindade e Nossa Senhora 
dos Remédios = Certifico que nesta aplicação em casa de 
Manoel Ferreira Coimbra e sua mulher Joana da Silva Chaves 
expuseram uma menina por nome Francisca que há seis anos 

tem criado com boa educação e no Santo temor de Deus 

instruída nos dogmas da Santa Fé Católica, passo o referido 

11  Informação sobre uma exposta chamada Catharina, que está sendo criada na residência do 

Furriel José Martins, 4/12/1800, APM, Cmop, Cx. 73, Doc. 61. 
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na verdade e por me ser pedido, passei o presente em que 

atesto e afirmo sub juramento. Jequitiba, 9 de abril de 1775 
(grifo nosso).12

Quanto ao encaminhamento de meninas para aprenderem as 

artes manuais femininas, foi localizado o atestado da menina Anna, que 
dizia o seguinte:

Felix Pereira de Almeida Sargento Comandante do Distrito 
de Antônio Dias desta Villa, no impedimento do Alferes Co-

mandante Floriano Gonçalves da Silva. Atesto, e faço certo 

em como no mesmo Distrito, é moradora Anna Tereza, crioula 
Forra, solteira, a qual lhe puseram uma Exposta por nome 

Anna inocente e tem hoje de idade perto de dez anos, e 

tenho bastante conhecimento da criação da dita exposta, 

que andou bem tratada, e educada com a criação neces-

sária, em tanta forma, que a trouxe na escola, a aprender a 

ler e de presente se acha na Costura, e sempre a dita Anna 

Tereza a trouxe bem vestida conforme as suas posses. Passo 
o referido na verdade por me ser esta pedida. Villa Rica 31 de 
Dezembro de 1793 (sic) (grifo nosso).13

Nota-se que a exposta Anna não apenas estava aprendendo a 

costurar, como também a ler. Como já foi dito anteriormente, geralmente, 
além do ensino de costura, as mestras também poderiam oferecer o en-

sino de leitura às meninas. Outra informação interessante contida nesse 

atestado é o fato de a exposta já estar com mais de 10 anos de idade, dado 

que demonstra que a menina continuou na companhia de sua criadora 

após ter se findado o período de 7 anos da criação assistida pela Câmara. 
No entanto, o atestado trazer esse dado da idade demonstra que a cria-

dora, Anna Tereza, ainda deveria ter valores referentes à criação de Anna a 
receber da Câmara.

12  Ordem enviada ao tesoureiro da Câmara para que pague às pessoas listadas nas folhas 
inclusas os valores devidos em anexo, as folhas dos pagamentos feitos aos criadores de 

enjeitados, referente ao ano de 1774, 29/4/1775, APM, Cmop, Cx. 49, Doc. 19, fl. 12.
13  Documento atestando que a enjeitada Anna, exposta à residência de Anna Tereza, está viva, 
bem tratada e aprendeu a ler, 31/12/1793, APM, Cmop, Cx. 66, Doc. 42. 
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Ao realizar essa pesquisa para o mestrado, um dos obstáculos 
encontrados foi mapear as trajetórias das meninas expostas e chegar a 

informações do que havia acontecido com elas após o período de 7 anos, 
idade em que seria mais bem observado o seu processo educativo.

Instrução e educação de órfãs de Vila Rica

Vimos anteriormente que o movimento ilustrado pautou a necessi-
dade da educação feminina na finalidade de instruir as mulheres para criar 
melhor seus filhos, principalmente aqueles do sexo masculino. No entanto, 
também era esperado que as mães fossem mulheres honradas, exemplos 

a serem seguidos por suas filhas. Nos autos de prestações de contas de 
tutela presentes nos inventários, local onde era registrado o estado dos 

órfãos que eram informados ao Juiz de Órfãos, por vezes encontramos 
relatos sobre os herdeiros que acabam por fazer referência à índole da 
mãe, como foi o caso da Dona Faustina de Jesus, viúva do falecido José 

Rodrigues Pombo, com quem teve três filhos: 

Foi perguntado a ele dito Tutor por ele dito Doutor Juiz de 
Órfãos pelo estado das pessoas dos órfãos seus tutelados 
Anna, José e João e por ele foi respondido que sempre se 

conservaram e conservam debaixo da inspeção de sua 

Mãe Dona Faustina Josefa de Jesus que os sustenta [...] com 

aquela educação e ensino que costumam dar os bons pais 

de família a seus filhos trazendo a José a aprender o ofício 
de Carpinteiro, a João na escola e Ana exercitando-se na 

Costura e nas mais prendas que são lícitas ao seu estado e 

sexo (sic) (grifo nosso).14

Nesse caso, como é possível perceber, Dona Faustina não é tutora 
de seus filhos, porém, Domingos da Rocha, o referido tutor em questão, 
informa como ela educa e ensina bem aos seus filhos e, ainda, informa 
que a jovem Ana, que na data dessa prestação teria por volta de 13 anos, 

14  INVENTÁRIO de José Rodrigues Pombo, Ahminc/Ibram, Códice 31, Auto 345, 2º Ofício 
(1780), fl. 21v.



31

história da educação: sujeitos na/da história

já sabia costurar e exercitar demais prendas lícitas que deveriam ser de 
conhecimento de uma moça solteira, podendo estar se referindo a ativi-

dades domésticas. 

Um exemplo de mãe que foi tutora de seus filhos foi Romana Ma-

ria, que ficou viúva de seu marido, Antônio da Costa Lopes. Este teve cinco 
filhos, sendo quatro com Romana Maria e um filho natural, que teve antes 
de seu casamento. Romana foi tutora de seus quatro filhos e, em uma das 
prestações de contas, o seu procurador relatou o seguinte para o Juiz de 
Órfãos sobre os herdeiros:

Foi perguntado por ele dito Sargento Mor Juiz de Órfãos a ele 
dito procurador da Referida Tutora pelas pessoas dos órfãos 
João, Elias, Anna e Maria e por ele foi respondido que todos se 

achavam debaixo da inspeção da dita sua constituinte Tutora 

e Mãe que os educava regia e doutrinava com aquele amor 

e zelo e cuidado que lhes era prometido aos seus estados e 

sexos [...] trazendo os dois machos a aprender seus ofícios e 

as fêmeas a Costurar [...] (sic) (grifo nosso).15

As meninas Ana e Maria eram gêmeas e, pelas informações dis-

poníveis no inventário de seu pai, sua educação ficou restrita ao ensino 
de costura e de doutrina religiosa, enquanto João e Elias aprenderam 

além dos ofícios referidos anteriormente, já que aparecem no inventário 
escrevendo e assinando, com um traçado de alguém que possuía prática 
com a pena. 

Contudo, nem sempre as mães seriam essas figuras exemplares, 
assim como foi o caso da órfã Maria Gomes Barreto e Oliveira, que foi 

afastada do convívio de sua mãe após esta ter se casado pela segunda 
vez sem autorização de sua família. A então menina Maria passou a viver 
somente com sua avó, Tereza Gomes de Jesus e Oliveira, após sua mãe, 
Mariana, ter fugido para se casar com um homem que Dona Tereza não 
aprovava. Por conta do desgosto que sua filha lhe causou, Dona Tereza 
destituiu Mariana como herdeira e a proibiu de ser tutora e administradora 

de Maria, a herdeira universal do testamento da avó. 

15  INVENTÁRIO de Antonio da Costa Lopes, Ahminc/Ibram, Códice 59, Auto 669, 2º Ofício 
(1781), fl. 74v.
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Preocupada com o futuro da neta, que tinha apenas 6 anos no 
momento que Dona Tereza redigiu o seu testamento, pediu em uma carta, 
junto ao seu testamento, que o tutor nomeado por ela para cuidar da órfã, 

o Sargento-Mor Manoel de Carneiro Torres, entregasse a menina à Dona 
Mariana da Glória, mãe do Padre Antônio Ferreira, para que esta a edu-

casse e lhe encaminhasse para um casamento assim que tivesse idade. 

No entanto, Manoel Torres manda Maria para ser educada na cidade de 

Mariana (MG). Em uma das prestações de contas, relata o seguinte estado 
de Maria ao Juiz de Órfãos:

Achou ele dito Doutor Juiz de Órfãos pela forma da norma que 
dá ele dito Tutor nas ditas suas contas que a dita órfão menor 

Maria se acha na cidade de Mariana em casa do Alferes Antô-

nio Fernandes Viera por autorização deste juízo aprendendo 

a ler, escrever, costurar, e toda a mais educação, com toda a 

vigilância e cuidado assim como é notório na mesma cidade 

(grifo nosso).16

O caso da órfã Maria foi um dos poucos inventários em que encontrei 

a informação que a menina, além de ter aprendido a arte manual da costura, 

teria também aprendido a ler e a escrever. No entanto, vale pontuar que 

os inventários analisados, em que o ensino de leitura e escrita aparecem 

juntos, são de órfãs pertencentes a grupos sociais mais abastados. 

Entre as órfãs também encontrei aquelas que aprenderam o ofício 
da costura com uma mestra, como foi o caso Antônia Francisca Pinta, que 
tinha o mesmo nome de sua mãe. Nos autos de conta, o seu tutor do perío-

do, Antônio Muniz, relata em 1794 que “Antônia [estava] aprendendo a coser 
em casa de sua mestra”.17 Ao final do inventário, Antônia aparece assinando 
dois documentos, embora as assinaturas não pareçam ser de uma pessoa 

que tinha o costume e a prática com a pena. Fica a dúvida de onde ela teria 

aprendido a assinar o nome e se a sua mestra também a teria ensinado a ler. 

16  Inventário de Tereza Gomes de Jesus e Oliveira, Ahminc/Ibram, Códice 66, Auto 729, 2º 
Ofício (1797), fls. 71-71v.
17  Inventário de Antônia Francisca Pinta, Ahminc/Ibram, Códice 18, Auto 177, 1º Ofício (1785), 
fl. 77v.
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Conclusão

O ensino de artes manuais era um tipo de “conteúdo” que fazia parte 
da educação feminina, pois toda mulher deveria deter esse conhecimento. 

No entanto, a função que essa arte teria na vida das mulheres se modificava 
de acordo com o grupo social ao qual pertenciam. As mulheres das clas-

ses sociais mais populares, como as expostas e as órfãs pobres, deveriam 

receber essa aprendizagem como um ensino profissional voltado para o 
exercício de uma ocupação lícita. Já as meninas e moças dos grupos mais 
abastados encontrariam nas artes manuais uma atividade de ocupação e 

entretenimento no seu tempo livre, para que não ficassem ociosas. 
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CAPÍTULO 2

Entre o desejo e a prática – as mulheres e a 
educação no Termo de Vila Rica (MG) (1770-1822)1

Kelly Lislie Julio

Introdução

Este texto é um recorte de uma pesquisa sobre as ações desenvol-
vidas por mulheres ou a favor delas para participar do processo educativo 

de menores de 25 anos de idade e garantir a subsistência de suas famílias 
no Termo de Vila Rica, em Minas Gerais, entre 1770 e 1822. O estudo consi-

derou a necessidade de pesquisas sobre a educação no período na região 
e o fato de a capital da Capitania pertencer ao referido Termo, sendo um 
espaço de grande circulação de pessoas, saberes e mercadorias. Em 

nosso entendimento, ele seria um local privilegiado para percebermos a 

1  Este texto foi escrito a partir da tese de doutoramento intitulada “‘Os têm tratado e educado’ 
– as mulheres e suas ações para a manutenção da família e a educação de menores no Termo 

de Vila Rica, MG (1770-1822)”, defendida em 2017, sob orientação da profa. Thais Nivia de Lima 

e Fonseca. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUBD-ALSH3B. Acesso em: 

22 fev. 2021. A pesquisa contou com financiamento do CNPq por meio de bolsa de Doutorado-
Sanduíche SWE-CNPq.



37

história da educação: sujeitos na/da história

atuação feminina. Além disso, consideramos o interesse em investigar o 

Período Colonial e, também, a disponibilidade de fontes, que se mostrou 
mais equilibrada para os anos eleitos.2

A partir de um conjunto de fontes variadas: obras de autores ilu-

ministas, as Ordenações Filipinas, os livros de matrículas de expostos e 
as receitas e despesas da Câmara de Vila Rica ligadas aos enjeitados, os 
testamentos, os inventários, os Autos de Justificativas para a tutela e os 
Autos de Contas de Tutela, conseguimos observar que, no período, circu-

lavam duas concepções. 
A primeira delas era que as famílias eram instituições educativas. 

Por isso, deveriam contribuir para o ordenamento social, formando o 
“súdito cristão”, capaz de conviver socialmente, obediente às regras e útil 
à sociedade. Nesse processo, a mulher, sendo parte da família, também 
teria suas obrigações e papéis definidos, dentre eles o de cooperar na 
educação das crianças e jovens. 

A segunda era que as mulheres, ainda que tuteladas por um ho-

mem, deveriam agir para a sobrevivência de suas famílias. Sendo assim, 
elas deveriam ser capazes de cuidar do menor, inclusive garantindo-lhe o 
sustento se fosse necessário. 

Nossa hipótese foi que essas duas concepções influenciaram na 
forma como as diferentes famílias ordenaram a educação dos menores e, 
também, organizaram maneiras de se manter. Assim sendo, entendemos 
que tais aspectos intervieram do mesmo modo na atuação das mulheres. 

Tendo por base essa compreensão, buscamos perceber as confluências 
ou dissonâncias das ações femininas conforme a sua origem social, eco-

nômica e étnica nas duas frentes: na educação dos menores e na conser-
vação da família. 

Neste texto, nossa intenção é focalizarmos os resultados identifi-

cados para um grupo específico de mulheres – as alforriadas e as descen-

dentes de escravos nascidas livres. De acordo com nosso entendimento, 

essas mulheres, marcadas pelo estigma da cor e da escravidão, tiveram 

2  Previamente, fizemos um levantamento quantitativo dos documentos sob a guarda do Arquivo 
Histórico do Museu da Inconfidência/Instituto Brasileiro de Museus (Ahminc/Ibram), localizado 
em Ouro Preto, Minas Gerais, e percebemos que o número era mais equilibrado no período eleito.



38

história da educação: sujeitos na/da história

suas ações e intenções avaliadas, também, sob esse prisma. Utilizamos, 
sobretudo, seus testamentos e inventários.

Os testamentos são conhecidos como relatos individuais, nos quais 

é possível identificar, dentre outros aspectos, uma tentativa, por parte do 
testador, de acertar as contas com Deus visando a alcançar a vida eterna. 

Todavia, além disso, neles estão as representações construídas sobre os 
mais diferentes aspectos vivenciados ou imaginados e, também, suas últi-

mas vontades. Nosso propósito neste texto é demonstrarmos que, muitas 

vezes, os “acertos de contas particulares” e legados eram direcionamentos 
para um processo educativo ou, ainda, oportunidades para garantir a ma-

nutenção e sobrevivência do grupo familiar. 

Já os inventários são documentos em que são descritos o patrimô-

nio, os créditos e as dívidas pertencentes ao falecido ou ao casal, quando 
o morto era casado. Segundo a legislação da época, ele era obrigatório 

quando existiam herdeiros menores de 25 anos de idade. Neste texto, 
apresentaremos os estudos feitos sobre os vestígios de práticas desen-

volvidas pelas ex-escravas e descendentes ou em decorrência de seus 

pedidos presentes nesses documentos.

Para desenvolver o estudo sobre as alforriadas e descendentes, 
utilizamos os documentos disponíveis no Arquivo Histórico do Museu da 
Inconfidência/Instituto Brasileiro de Museus (Ahminc/Ibram), localizado 
em Ouro Preto, Minas Gerais. Do conjunto de documentos, identificamos 
um total de 90 – 60 inventários e 30 testamentos –, dos quais foram ana-

lisados 87.3 A análise, entretanto, demonstrou que nem todos continham 

indícios que poderiam revelar intenções e práticas para educar e garantir a 
sobrevivência dos menores. Assim, neste artigo, consideramos apenas os 

documentos que traziam esses tipos de informações, o que significou um 
total de 26 (29,88%) mulheres.

Todavia, antes de focalizarmos especificamente as intenções e 
práticas para educar e garantir os meios de sobrevivência dos menores, 

cabe destacarmos que as mulheres em tela não tiveram posturas muito 

3  Três mulheres tiveram preservados tanto os registros originais de seus testamentos quanto 

os inventários dos seus bens. Nesse caso, contabilizamos apenas uma vez. 
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diferentes daquelas observadas no restante do grupo feminino analisado. 

Percebemos que elas eram “frutos de seu tempo” e acabaram agindo e se 
apropriando dos mesmos valores e visões de mundo então circulantes, por 
exemplo, a noção de família e a concepção mais alargada de educação. 

Sobre a família, o estudo demonstrou que ela possuía distintos 
contornos. Assim como em outras partes do Brasil, os arranjos familiares 

no Termo de Vila Rica eram bastantes diversificados, existindo desde 
aqueles constituídos a partir do casamento cristão, casais que viviam 
em concubinato, quanto lares chefiados por mulheres – solteiras, viúvas 
ou com maridos ausentes –, dentre outros. Nesses arranjos, era comum 

a presença de filhos – legítimos e/ou ilegítimos –, sobrinhos, netos, afi-

lhados, agregados, expostos, escravos etc. Outro ponto destacado é que 

as famílias poderiam ocupar o mesmo espaço ou não. No dizer de Faria 
(1998, p. 43), elas extrapolavam “os limites consanguíneos, a coabitação e 
as relações rituais, podendo ser tudo ao mesmo tempo”. 

Já em relação à compreensão de educação, havia, no período, uma 
ideia de que era necessário “ordenar” as pessoas e cuidar da difusão dos 

bons costumes e da construção de bons súditos. Essa ideia, vista como 

fundamental para construir a civilidade nos moldes europeus, deveria ser 

difundida por meio de diferentes ações, empreendidas pelas mais diversas 
instituições e em distintos espaços. 

Em outros termos, as pessoas deveriam ser educadas, sendo 

necessário envolver diferentes processos de formação dos sujeitos, in-

cluindo desde os primeiros cuidados com sustento, saúde e advertências 

para com os menores até o aprendizado de conhecimentos mais espe-

cíficos ligados a alguma atividade ou assunto. Ou seja, educar abrangia a 
criação, o cuidado com o menor, a preparação moral – nas dimensões civil 
e religiosa – e a instrução de determinado conhecimento “mais prático”, 

como a leitura, a escrita e algum ofício. Assim, a ação de educar poderia 
ser percebida com um meio de ordenar as pessoas, mas também garantir 

a sobrevivência e o sustento futuro. Neste artigo, as intenções e práticas 
das mulheres demonstraram que elas partilhavam desse entendimento, 

sendo a família e seus membros partícipes desse processo.
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O desejo – o testamento feminino e seus legados 

Iniciando pelos testamentos, 21 (80,77%) mulheres deixaram suas 
últimas disposições e relatos. Para analisar o proposto, consideramos três 
categorias: direcionamentos ligados à formação moral – civil e religiosa; 
orientações para o “estudo” e ofícios; e encaminhamentos para a sobrevi-
vência ou distinção familiar. 

Sobre a “formação moral – civil e religiosa”, analisamos os indícios 
que demonstraram haver uma preocupação em promover determinados 

valores e posturas nas crianças e jovens. A formação moral abarcava os 

ensinamentos mais difusos, aprendidos, por exemplo, na convivência 

com a família e nos atos religiosos. Nos testamentos, foram buscados 

elementos – como a doação de imagens, menção a dotes e esmolas para 

casamentos, e a alusão ao ensino da doutrina –, que buscavam construir 

uma “boa reputação” para os menores frente ao demais de seu convívio ou 
que contribuísse para o reforço de certos valores e concepções de mundo.

Esse é o caso, por exemplo, do testamento da comerciante Tereza 
Ferreira do Souto, natural da Costa da Mina. Ela era solteira e mãe de sete 
filhos. Em seu testamento, fez questão de expressar a preocupação com a 
educação deles solicitando ao testamenteiro que pusesse “todo o cuidado 

na boa educação de meus filhos, ensinando-lhes a boa doutrina”.4 
Intimamente ligadas à ideia de formação moral relacionada à noção 

de ordenamento, observamos, ainda, as estratégias voltadas para o casa-

mento. Há, na documentação estudada, inúmeros casos de sujeitos que 

deixaram esmolas e outros legados para órfãs, afilhadas e netas, dentre 
outras, para a ajuda no dote ou condicionados à efetivação do matrimônio. 
Acreditamos que as doações e as condições impostas faziam parte de um 
processo que buscava ensinar os preceitos religiosos ligados à formação 

da “família cristã”. Além disso, como identificamos essas práticas em tes-

tamentos de mulheres negras e descendentes, entendemos isso como 

uma pedagogia que buscava revestir de importância esses valores entre 

4  TESTAMENTO de Tereza Ferreira do Souto. Ahminc/Ibram. 1º ofício, códice 350, Auto 7319, 
Ano 1771.
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os membros desse grupo social. Dessa forma, o processo, que tornava 

possível a aprendizagem desses preceitos, foi bem-sucedido também 
entre as mulheres “de cor”.5

A preta forra Rita de Miranda Portugal era mãe de três filhos natu-

rais e mais uma filha legítima chamada Angélica. Essa filha já estava ca-

sada quando sua mãe fez o testamento. Nas disposições testamentárias, 
determinou que sua escrava Francisca deveria ser dada à sua neta Maria 

Nazaria, filha de Angélica. Segundo sua declaração, essa doação era “para 
ajuda de seu dote” quando a neta pudesse tomar estado de casada.

O detalhe importante era que Rita já tinha agido da mesma forma 
quando casou a filha Angélica conforme declaração do genro.6

Como foi possível observar a partir do estudo, mesmo entre as mu-

lheres pertencentes a esse grupo específico, “havia um comportamento 
a favor do casamento” (SILVA, 2011, p. 56). Nesses termos, concordamos 
com a autora quando ela ressaltou que, para os negros, “o casamento foi 

uma das formas de construir e manter laços de afetividade, de interesses 

econômicos e de inserção na sociedade”, podendo por isso ser entendido 
como “estratégias e práticas educativas de integração e inserção na socie-

dade vigente” (SILVA, 2011, p. 62).
Já em relação às orientações para o “estudo” e ofícios, nossa 

proposta buscou identificar nos testamentos os legados ou declarações 
de ações educativas que pudessem garantir uma forma de sustento do 
menor a partir de uma ocupação ou o acesso ao mundo da escrita como 

uma oportunidade de promover determinada distinção social. Assim, 

foram considerados indícios que pudessem revelar uma aquisição de 

5  Não estamos dizendo aqui que o esforço do Estado e da Igreja para promover o “casamento 
legítimo” tenha sido um sucesso, pois, conforme destacou Figueiredo (1997), nas Minas Gerais, 

o que vemos é uma multiplicação de relações consensuais à margem dos ensinamentos dessas 
duas instituições. O autor destacou vários aspectos para isso: o custo alto dos processos 

matrimoniais; a questão da igualdade étnica, econômica e social entre os cônjuges; e as práticas 
extraconjugais adotadas pela população dentre outras. Nosso interesse aqui foi reforçar a noção 

de que havia um reconhecimento, uma valorização do estado de casado independentemente do 

grupo social.

6  INVENTÁRIO de Rita de Miranda Portugal. Ahminc/Ibram. 1º Ofício, Códice 129, Auto 1620, 
Ano 1776.
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conhecimentos mais práticos, tais como ler e escrever e a aprendizagem 
de determinados ofícios. 

A análise dos documentos revelou que as informações ligadas a 
esses aspectos foram bastante escassas para esse grupo feminino em 

específico. Uma exceção foram as disposições testamentárias de Cipriana 
Maria Monteiro de Souza. Filha de uma preta forra, ela era solteira e mãe de 
quatro filhos, dentre eles o padre Antonio Gomes de Carvalho.7 Segundo 

declarou em testamento, era ela que havia concedido o dote para o filho 
se ordenar. Além disso, consta a assinatura dos outros dois filhos homens 
no inventário da mãe. A partir dessas informações, mesmo que não tenha 
sido possível identificar como se deu o processo educativo de sua prole, 
o certo é que houve uma preocupação por parte de Cipriana em inseri-los 
no mundo da escrita, sobretudo o filho padre, que precisou aprender a 
leitura e a escrita, inclusive os estudos mais avançados.

Outra mulher, que deixou expressas informações ligadas a esses 
tipos de educação, foi a crioula forra Feliciana Maria da Cruz.8 Solteira e 

moradora de Vila Rica, ela teve um filho, o pardo forro Francisco Rodrigues 
de Queiroz. No testamento, Feliciana declarou que tinha, também, um 
neto chamado Simão, que vivia em sua companhia. Preocupada com o 
futuro desse neto, pediu que o testamenteiro fosse também o seu tutor9, 

devendo ficar com ele e “fazendo-lhe a despesa necessária do sustento 
e o mais do vestuário, e estudos quando ele o queira prosseguir”. A partir 

dessas disposições e da análise de outros documentos, entendemos que 
a testadora desejava que o neto fosse direcionado para o aprendizado 
relacionado às letras.10 Tal situação revelou, em nossa opinião, uma valori-

zação da cultura escrita por parte dela.

7  INVENTÁRIO de Cipriana Maria Monteiro de Souza. Ahminc/Ibram. 1º Ofício, Códice 29, Auto 
321, Ano 1788. 

8  INVENTÁRIO de Feliciana Maria da Cruz. Ahminc/Ibram. 1º Ofício, Códice 139, Auto 1749, 
Ano 1800.

9  Uma explicação detalhada sobre a escolha e funções do tutor estão no capítulo 2 da tese que 
abrange este artigo. 

10  A análise dos documentos durante o doutorado revelou que a menção apenas a “estudos” 
era relacionada com a oferta de educação letrada.
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Segundo Silva (2011, p. 91), as pessoas, naquele período, davam, 
a seu modo, “importância às expressões da cultura escrita à medida que 
conviviam com suas diferentes manifestações na sociedade”. Essas “dife-

rentes manifestações” poderiam ser “o saber pelo ver, pelo ouvir e pelo 
ler”, que abarcava uma gama de conhecimentos, que seriam aprendidos 

e apreendidos pelas pessoas em diversos ambientes. Nesse sentido, con-

cordando com a autora, o universo do escrito abrigava, inclusive, aquelas 

pessoas que não sabiam ler e escrever, porém, de alguma maneira, faziam 
uso da escrita no cotidiano. 

Esse é o caso das 21 mulheres, as quais mandaram redigir seus 

testamentos, incluindo aquelas que não sabiam ler nem escrever, mas se 

utilizaram do recurso para elaborar uma narrativa de suas vidas (SILVA, 
2011), e, mais detidamente, das 14 (66,66%), que buscaram deixar ao me-

nos uma marca no documento. Como observado, 12 delas utilizaram-se da 
cruz para validar as informações que estavam ali contidas, declarando que 
era o “sinal de que uso”11. As outras duas declararam que haviam assinado 

o testamento12. 

Sobre o ensino de ofícios, não conseguimos identificar nos tes-

tamentos direcionamento algum. No entanto, isso não significa que não 
houve algum encaminhamento para esse tipo de aprendizagem. Em 
trabalho anterior (JULIO, 2013), estudando a participação das mulheres 
no processo educativo de seus filhos na Comarca do Rio das Mortes 
entre 1810 e 1852, apresentamos algumas disposições testamentárias 
que conseguimos identificar para aquela localidade, as quais podem nos 

11  INVENTÁRIO de Feliciana Maria da Cruz. Ahminc/Ibram. 1º Ofício, Códice 139, Auto 1749, 
Ano 1800.

12  Importante ressaltar que, das 21 mulheres eleitas para uma análise mais detalhada, tivemos 
contato com o testamento original de apenas três delas. As outras 18 foram analisadas a partir 

de cópias de testamento que estavam no inventário. Por isso, estamos nos baseando nas 

informações dadas por elas quando declaravam que assinaram com “meu sinal” e rogaram uma 
testemunha que assinasse por elas “por não saber ler nem escrever” ou “assinei de meu próprio 
punho”. As três mulheres, a cujos testamentos originais tivemos acesso, foram Teresa Gonçalves 

Chaves, Tereza Ferreira Soutos e Catarina Ferreira Pires e as mulheres que assinaram o próprio 

testamento foram Rosa Gomes e Teodora Joaquina Rosa de Neiva, cujos documentos estão 

presentes na listagem final de referências deste capítulo.
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ajudar a vislumbrar, em alguma medida, a preocupação dessas mulheres 

com esse tipo de formação. 

Dentre as mulheres apresentadas naquele trabalho, citemos aqui 

Vitória Maria da Conceição. Viúva e preta crioula forra, ela declarou em 
testamento que não teve filhos. Todavia, determinou que o escravo, por 
nome Domingos, deveria viver sob o domínio de seu testamenteiro “para o 
educar, mandando-lhe ensinar algum oficio para bem viver até que tenha 
idade suficiente [...] e então lhe passarão sua carta de liberdade...”.13

Outros estudos apontaram como os ofícios poderiam ser ensi-
nados nas atividades cotidianas. Alfagali (2012), por exemplo, estudando 

os artesãos do ferro em Vila Rica e Mariana no século XVIII, apontou que, 
possivelmente, muitos dos oficiais tenham aprendido seus ofícios com 
seus próprios pais, algum parente ou tutores. Dessa forma, o ofício era “um 
saber e uma prática que eram transmitidos entre gerações” (ALFAGALI, 
2012, p. 133), fosse para o filho ou mesmo para outro menor que ficasse sob 
a tutela de um mestre.

Tendo por base esse entendimento, acreditamos que as mulheres 

aqui analisadas, muito provavelmente, compreendiam que não era ne-

cessário declarar os direcionamentos para a aprendizagem de ofícios de 
menores de seu grupo familiar. Isso porque já era uma prática comum para 
aquele que ficava com os menores promover o ensino de determinadas 
ocupações, garantindo, depois, o sustento do órfão.

Esse parece ser o caso da preta forra Sebastiana Gonçalves Ramos. 
Ela era viúva e sem filhos. No seu testamento, nomeou como herdeira uma 
menina, que criava, chamada Margarida Gonçalves Ramos, crioula forra. 
Para cuidar da administração dos bens até que a menina tivesse capacidade 
para governá-los, a viúva nomeou um tal de Bernardo Gonçalves da Veiga.14 

Em 1782, Bernardo declarou, nas contas de sua tutoria, que a órfã 

Margarida “se achava a aprender a costura em sua companhia” e que lhe 

dava, ainda, “bom ensino e educação como deviam fazer os bons pais de 
família”. Assim, apesar de a falecida Sebastiana não solicitar esse tipo de 

13  TESTAMENTO de Vitória Maria da Conceição. AHET2/SJDR/Iphan, cx. 29, 1827. 
14  INVENTÁRIO de Sebastiana Gonçalves Ramos. Ahminc/Ibram. 2º ofício, códice 64, Auto 713, 
Ano 1778.
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direcionamento, o tutor parecia entender que era importante que Margari-

da aprendesse algum ofício.
Maria Ferreira da Trindade, por sua vez, era solteira. Moradora de 

Vila Rica, foi mãe de dois filhos – Joaquim Peixoto, com 10 anos de idade, e 
Luiza, que tinha 8 meses de idade quando foi feito o inventário da falecida. 
Ela nomeou como seu testamenteiro um tal de João Carvalhais, que foi, 
também, o tutor dos menores. De acordo com as contas de tutoria, ele ti-

nha mandado ensinar a ler e escrever ao menor Joaquim e presentemente 

estava lhe “ensinando a sua arte de pintor gratuitamente”.15 Como pode-

mos ver, assim como apontou Alfagali (2012), João estava ensinando sua 

arte para o seu tutelado, que, provavelmente, o acompanhava nas tarefas 

diárias, auxiliando o pintor enquanto aprendia o ofício.
A partir dos casos apresentados, percebemos que havia uma 

prática de direcionar os órfãos, independentemente do sexo, para a 

aprendizagem de algum ofício. Entretanto, nem sempre havia menção a 
essa preocupação, especialmente por parte da testadora. Parece que, ao 
nomear o tutor, elas confiavam no cuidado e atenção que este teria para 
com os menores, não sendo necessárias maiores declarações. 

Finalmente, consideramos as intenções testamentárias voltadas 
para a sobrevivência e arranjo do grupo familiar. A documentação revelou 

que existia uma particular preocupação por parte dessas mulheres em 

criar condições para que sua família não ficasse desamparada e que seus 
bens tivessem o destino desejado por elas. 

Sobre esse último aspecto, os escritos dos testamentos revelaram 

que alguns objetos eram revestidos de determinados valores. Esse valor 

poderia ser monetário quando a testadora parecia estar interessada em 

ajudar financeiramente o legatário, como a doação de uma joia, um es-

cravo ou uma casa. Contudo, o bem poderia ser estimado pela testadora 
por outros motivos, como religiosos, por exemplo. De qualquer modo, 

entendemos que a doação estava sempre relacionada com o interesse de 

reforçar os laços afetivos. 

15  INVENTÁRIO de Maria Ferreira da Trindade. Ahminc/Ibram. 2º Ofício, Códice 49, Auto 546, 
Ano 1773.
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Para o legatário a concessão resultaria, no mínimo, na posse de 
algum bem. Todavia, dependendo do legado, seria uma forma de sus-

tento; de estabelecer determinada distinção – no caso de roupas e joias, 

por exemplo; de garantir formas de trabalho ou o próprio negócio, dentre 

outros. Para a testadora, por sua vez, o reforço dos laços afetivos seria 
uma possibilidade de garantir mais sufrágios e, desse modo, aumentar as 

chances de salvação da alma.

Além disso, não podemos deixar de considerar, também, uma 

tentativa por parte das testadoras de buscar melhores condições para al-
gumas pessoas de seu grupo familiar, como uma espécie de investimento 

na construção de “capitais”, lembrando que “capital” estava sempre rela-

cionado com a ideia de acúmulo e posse (BOURDIEU, 2015). Nesse caso, 
o esforço poderia ser voltado para a construção de determinado prestígio, 
boa reputação ou mudança da condição, para a constituição ou reforço 

das redes de sociabilidade e solidariedade ou mesmo para o desenvol-

vimento do próprio negócio a partir da doação de ferramentas e dinheiro.

Dentre as mulheres que buscaram assegurar pelo menos um 

auxílio para “suas crias”, temos a preta forra Rosa Gomes, moradora de 
Vila Rica. Ela não tinha filhos, mas tinha um enjeitado em sua companhia 
chamado Manoel. Esse menor era pardo e, conforme declaração no 

testamento, também era seu afilhado. De acordo com as disposições 
testamentárias, caberia ao afilhado a quantia de 54 oitavas de ouro, que 
somente lhe deveriam ser entregues quando ele tivesse “disposição para 

o receber”16. É provável que a testadora estivesse vislumbrando que essa 
quantia poderia ajudar Manoel quando este se emancipasse e tivesse que 

buscar o próprio sustento.

Há, ainda, casos em que as disposições testamentárias não visa-

vam a um sujeito específico, porém, envolviam uma preocupação com 
a questão econômica do grupo familiar como um todo. Também nesses 
casos, o testamento poderia assumir a função de reforçar ou apresentar 

determinadas escolhas da testadora, mas poderia ser, ainda, uma forma 

de “reparação de algum erro cometido”.

16  INVENTÁRIO de Rosa Gomes. Ahminc/Ibram. 1º Ofício, Códice 129, Auto 1612, Ano 1791.
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Retomando as discussões sobre a consciência a respeito da impor-
tância do escrito, identificamos a preta forra Micaela da Costa Fagundes, 
natural da Costa da Mina. Solteira e moradora de Vila Rica, ela declarou, 
em testamento, que tivera uma filha chamada Ana Martins, a qual lhe havia 
dado três netos legítimos. Dos netos, uma se chamava Maria de Assunção, 
já defunta, casada, por sua vez, com Francisco Gonçalves de Carvalho.17

Segundo informações contidas no testamento, o marido de Maria 
de Assunção havia se aproveitado do fato de que a avó estava “molesta 

de um tornozelo quebrado” e a enganou. Conforme a própria testadora, 
ele a havia feito “assinar uma escritura de venda das [...] casas”, conven-

cendo-a de que era de maior “utilidade de todos os meus netos e por 

esse motivo fiz tudo quanto ele quis por sempre ser da minha intenção 
deixar a todos eles igualmente o que possuo sem ânimo de interessar 

mais a um do que a outro”. 

Assim, sentindo que tinha sido induzida ao erro, ela utilizava-se da 
escrita do testamento para declarar que estava “anulada e passada com 

engano”, ressaltando que não era da sua “vontade e menos [ainda] de 

prejudicar os meus herdeiros”, que, na verdade, eram os três netos. Como 
vemos, a testadora utilizou-se da redação do testamento para declarar sua 
consciência a respeito da negociação e, ao mesmo tempo, consertar, de 

alguma maneira, uma questão que poderia prejudicar a sobrevivência de 

todo o seu grupo familiar.

Os casos analisados no estudo evidenciaram que as mulheres 

buscaram arranjos diferentes para garantir a sobrevivência dos menores de 

seu grupo familiar e, quando possível, melhorar a condição deles. Em outros 
termos, elas lançaram mão de diferentes estratégias que tinham como fim o 
atendimento de seu interesse, que era beneficiar o seu grupo familiar.

É provável que muitas outras ações fizeram parte do cotidiano 
dessas mulheres forras e descendentes, entretanto, não chegaram até os 

nossos dias. Algumas, por outro lado, surgiram nas entrelinhas ou foram 

lembradas por outras pessoas que conviveram com essas mulheres. São 

17  INVENTÁRIO de Micaela da Costa Fagundes. Ahminc/Ibram. 1º Ofício, Códice 116, Auto 
1473, Ano 1804.



48

história da educação: sujeitos na/da história

essas atuações que tentaremos apresentar a seguir na análise dos inventá-

rios. Mas não somente elas. Intentamos, também, evidenciar as ações que 
surgiram dos direcionamentos feitos pelas mulheres em seus testamentos.

Os inventários e as práticas – educar e sobreviver 

A pesquisa revelou que os testamentos funcionavam como uma 

espécie de “carta de intenção”. Para identificar as práticas educativas, fe-

z-se necessário partir para os inventários. Todavia, ainda assim, não temos 

condições de descrever como se dava o processo educativo, quando 
muito os “resultados”, isto é, o que foi ensinado para o menor.

José Newton Coelho de Meneses (2006) destacou a mesma reali-
dade quando fez um estudo sobre a organização dos trabalhos mecânicos 
em Minas Gerais e Lisboa durante o século XVIII. Conforme o autor, nas 
Minas Gerais, não havia uma regulação do aprendizado dos ofícios mecâ-

nicos. Por isso, não é possível saber de que maneira se dava efetivamente 
tanto o ensino quanto a aprendizagem desse tipo de saber.

De qualquer forma, isso não invalidou nossa proposta, pois, ao 

apresentarmos os resultados, estávamos trazendo à luz um processo 
educativo que, necessariamente, ocorreu. Afinal, como destacou o mesmo 
Meneses (2003), a diversidade de atividades que se fazia presente nos 
ajuda a pressupor a existência de uma pessoa que aprendia e outra que 

ensinava. Dessa maneira, ao conseguirmos identificar, pelo menos, o que 
foi aprendido, o nome de algumas das pessoas envolvidas ou a indicação 

de algum material ou local, entendemos que, em certa medida, descorti-

namos um pouco do processo educativo.

De posse dos inventários, buscamos responder a algumas ques-

tões: o fato de algumas mulheres não terem feito testamento influenciou 
nos destinos educativos dos menores que estavam sob a responsabilidade 

delas antes de falecerem? A feitura do testamento influenciou em alguma 
medida a educação deles? Que tipo de educação se fez presente nos inven-

tários dessas mulheres que tinham ascendência escrava? Além disso, o tipo 
de educação ofertada dependeu da “qualidade” e do sexo dos menores?
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Comecemos, então, pela primeira questão. Dos 26 inventários 

femininos, nos quais conseguimos identificar algum indício de prática 
educativa, cinco deles pertenciam a mulheres que tinham falecido sem 

deixar um testamento. Essa pequena quantidade de documentos não 

nos permite afirmar, com certeza, se a ausência desse tipo de documento 
pode ter influenciado, em alguma medida, o destino de “suas crias”. 

Entretanto, baseando-nos nesses cinco casos, podemos dizer 
que não. Mesmo nos inventários daquelas mulheres que morreram sem 

o testamento, encontramos indícios de práticas educativas. Sendo assim, 
inferimos que, ao que tudo indica, o direcionamento para algum tipo de 

educação parecia ser uma iniciativa da pessoa que assumia a responsa-

bilidade pelo menor, reforçando a discussão feita anteriormente, quando 

destacamos a ausência de indícios de investimento na aprendizagem de 
ofícios nos testamentos femininos. 

Dos cinco inventários, apenas um não trouxe informações de 
investimentos educativos para os menores.18 Nos outros quatro, quem 

assumiu a responsabilidade pela administração da pessoa e bens dos 

menores buscou direcioná-los para algum tipo de educação. 

A crioula forra Antônia Francisca Pinto, por exemplo, era mãe 
de seis filhos, dos quais cinco ainda eram menores de 25 anos de idade 
quando ela faleceu. Viúva e moradora de Vila Rica, ela faleceu sem o 
seu testamento. Quem assumiu a tutoria dos menores, em um primeiro 

momento, foi o genro da falecida. Depois de sua expulsão, por causa do 

não cumprimento das determinações do Juiz dos Órfãos, quem ocupou o 
cargo foi o ajudante José Antônio Moniz em 1788. Em 1794, ele apresentou 
as contas de sua tutoria. Conforme informações dos cinco órfãos, Serafina 
já tinha sido emancipada, Antônia estava “aprendendo a cozer na casa de 
sua mestra” e Braz, Francisco e Estevão estavam “a aprender os ofícios a 
que se inclinaram”.19

18  INVENTÁRIO de Caetana Maria dos Santos. Ahminc/Ibram. 2º Ofício, Códice 08, Auto 85, 
Ano 1787. 

19  INVENTÁRIO de Antônia Francisca Pinto. Ahminc/Ibram. 1º Ofício, Códice 18, Auto 177, 
Ano 1785.
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A partir dessas informações, podemos destacar alguns aspectos. 
Primeiramente, podemos dizer que, apesar de o tutor não mencionar os 
ofícios que os três órfãos estavam aprendendo, ele investiu na educação 
deles, provavelmente interessado em garantir uma ocupação e forma 

de sustento futuro. Em segundo lugar, observamos que ele direcionou a 

aprendizagem dos órfãos respeitando o sexo dos menores, sendo a costu-

ra exclusiva para a menina por ser um “ofício feminino”. Finalmente, apesar 
de não termos dados sobre como se deu a aprendizagem desses ofícios, 
temos, pelo menos, a informação de que a órfã Antônia estava morando 
com a sua mestra e que, em requerimento da própria órfã solicitando rou-

pas, foi declarado que essa mestra se chamava Teresa Rodrigues Meneses. 
Outro exemplo é a preta forra Josefa da Rocha de Andrade, solteira 

e mãe de três filhos. Ao falecer, dois deles ainda eram menores. Quem 
assumiu a tutoria foi o avô materno. Segundo as palavras do próprio avô, 
depois da morte de Josefa, os dois órfãos estavam em sua companhia 

e, “como pai duas vezes”, era ele quem sustentava, vestia e educava os 
meninos. Além disso, mencionou que eles estavam aprendendo seus 

ofícios: um, o ofício de pedreiro, e outro, de ferreiro.20 Também, aqui, como 

podemos ver, houve um esforço do avô em investir na aprendizagem de 
ofícios, sendo respeitado, do mesmo modo, o sexo dos menores.

Entretanto, e quanto às disposições testamentárias voltadas para 
a educação de crianças e jovens? Em que medida elas foram cumpridas? 
Conforme destacamos na análise dos testamentos, foram poucas as forras 

e descendentes que deixaram expressos os seus desejos ligados à edu-

cação das crianças e jovens, especialmente de ordem mais prática, como: 
aprender a ler, escrever e contar, além dos ofícios. No que diz respeito 
àquelas que deixaram esse tipo de intenções, quando analisamos seus 
inventários, não identificamos qualquer informação de efetivação desses 
pedidos. O mesmo pode ser dito em relação aos legados voltados para a 

formação moral – civil e religiosa.

20  INVENTÁRIO de Josefa da Rocha de Andrade. Ahminc/Ibram. 2º Ofício, Códice 23, Auto 246, 
Ano 1808.
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De qualquer modo, consideramos dois aspectos. Primeiro, o tes-

tamenteiro era um indivíduo de confiança do testador; ou seja, havia um 
entendimento de que a pessoa eleita daria cumprimento às últimas deter-

minações do falecido. Em segundo lugar, o cumprimento das disposições 
testamentárias estava previsto na legislação, sendo possível a remoção do 
testamenteiro que não satisfizesse os legados.21

Acrescentemos, ainda, o fato mencionado por Paiva (2001) quanto 
ao não cumprimento dos legados por parte do testamenteiro. Segundo o 

autor, ele nunca encontrou “qualquer registro de testador, testamenteiro 

de outrem, que ao fazer seu próprio testamento declarasse ter deixado 
de cumprir algum legado envolvendo alforrias” (PAIVA, 2001, p. 184). Acre-

ditamos que essas considerações podem, em alguma medida, ser feitas 
no caso dos demais legados. Isso porque até encontramos testadores 
que declararam que, ainda, não tinham terminado os testamentos em 

que eram testamenteiros. No entanto, eles fizeram questão de pedir que 
a pessoa que ficasse responsável por seus legados terminasse aquela tes-

tamentaria. Sendo assim, estamos entendendo que houve um empenho 

para a efetivação dos pedidos do testador, inclusive no que se refere aos 

legados educativos.

Já em relação aos legados em dinheiro, doação de escravos e ou-

tros bens que, como destacamos, poderiam auxiliar os menores na busca 

pelo próprio sustento e sobrevivência, não identificamos caso algum em 
que eles não foram cumpridos. Isso apenas reforça a questão ressaltada 
anteriormente sobre a efetivação dos legados por parte dos testamenteiros.

Focando-nos nas doações para menores, identificamos, nos in-

ventários, que algumas mulheres concediam determinados bens quando 

ainda estavam vivas. São inúmeros os casos de mulheres que declararam 

em testamento que já haviam feito a doação de escravos e casas, por 

exemplo. Acreditamos que essas doações eram, também, formas de 
auxiliar na criação e sustento dos menores. Nesses casos, o testamento 

funcionava apenas como uma ratificação do ato e como uma espécie de 

21  CÓDIGO Filipino, ou, Ordenações e Leis do Reino de Portugal: recompiladas por mandato 
d’el-Rey. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2012/fac-símile da 1. ed., 1963/9. ed., 1821. 

Livro I, Título LXII “Dos Provedores e Contadores das Comarcas”. 
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segurança para que o bem não fosse inventariado e partilhado com os 

outros herdeiros. 

Havia casos, ainda, em que a concessão ocorria por escritura. 

Não nos foi possível explicar, exatamente, os motivos dessas formas de 
doações quando vivas, mas sabemos que elas estavam quase sempre 
condicionadas ao falecimento da doadora. Acreditamos, pois, que esse 

tipo de concessão era uma forma de garantir o cumprimento do legado 

caso não desse tempo de se fazer o testamento. Isso, também, diminuía 
as chances de possíveis questionamentos e ações futuras por parte de 
outros herdeiros.

A documentação revelou, ainda, outras ações praticadas pelas 
próprias mulheres quando vivas, inclusive ligadas à educação. Isso foi 
particularmente importante, pois evidenciou parte das estratégias dessas 

mulheres, produzidas no cotidiano. A crioula forra Caetana Maria dos 
Santos, por exemplo, era viúva e moradora em Itatiaia, no Arraial de Ouro 
Branco, Termo de Vila Rica. Em seu inventário, produzido em 1787, consta 
uma dívida cobrada, em um requerimento de Manoel da Costa Pacheco, 
por cabeça de sua mulher, Domingas Guedes de Jesus. Segundo Manoel, 

a falecida Caetana ficou devendo um resto de ensino de aprender a coser 
e ler à filha, chamada Ana dos Santos.22

Pelo requerimento de Manoel, não sabemos se a sua esposa ia até 
a casa de Caetana para ensinar à menor Ana, mas sabemos que a dívida 
ainda era de 5$97023. Além disso, conforme declaração da própria menor, 

a quantia deveria ser paga à mulher do dito Manoel ou às suas filhas, o que 
nos leva a inferir que havia um local onde era ofertado esse tipo de educa-

ção para as meninas e que a mestra Domingas era auxiliada por suas filhas. 
Ao mesmo tempo, presumimos os esforços feitos pela inventariada para 

que sua filha Ana pudesse aprender a leitura e a coser, sendo essa última 
uma forma de sustento futuro com um ofício próprio do sexo feminino.

Importante ressaltarmos que, no que se refere aos vestígios dei-
xados nos inventários das mulheres, percebemos que eles se mostraram 

22  INVENTÁRIO de Caetana Maria dos Santos. Ahminc/Ibram. 2º Ofício, Códice 08, Auto 85, 
Ano 1787.

23  Cinco mil novecentos e setenta réis.
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mais escassos quando nos ativemos à questão dos investimentos ligados 

à educação de menores praticados por elas próprias. Isso se deve, certa-

mente, ao fato de que se trata de um documento produzido post mortem. 

De qualquer modo, podemos dizer que, também entre as mulheres com 
ascendência escrava, havia uma preocupação em direcionar os órfãos 

para tipos de educação que respeitassem seus sexos. Além disso, vimos 

que, nesse grupo, do mesmo modo, poderia ocorrer uma educação mista, 

isto é, voltada para o mundo da escrita e, também, para a aprendizagem 
de ofícios mecânicos.

Conclusão

A análise realizada durante a pesquisa mostrou como as mulhe-

res atuaram de modo a intervir e possibilitar um processo educativo dos 

menores e garantir a sobrevivência de suas famílias. Como foi possível 
perceber, tal fato não se restringiu aos filhos, mas abarcou, também, os 
netos, sobrinhos, agregados, afilhados e escravos dentre outros. 

Em nosso entendimento, tal fato se baseava nas concepções 
existentes no período, as quais defendiam que a mulher era, também, 
responsável pela educação e, consequentemente, pelo ordenamento da 

população; além disso, que elas deveriam cuidar do sustento da família 
quando necessário.

Atendo-se às mulheres deste texto, os documentos revelaram que 

não havia distinção por causa da ascendência escrava. Nos documentos 

analisados, foi possível perceber que elas eram “frutos de seu tempo” e 
partilhavam das mesmas concepções contribuindo, assim, para a propa-

gação dos ideais de súdito cristão, obediente às leis do Estado e da Igreja. 
Sobre os menores que foram alvos de suas estratégias e intenções, 

a pesquisa permitiu perceber que não houve distinção no tipo de edu-

cação ofertada condicionada ao fato de eles terem ascendência escrava. 

Por outro lado, foram respeitados os limites ligados ao sexo do menor. Ou 
seja, os meninos e as meninas foram direcionados para a aprendizagem 
de algum ofício que era considerado adequado para o seu sexo.
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Os documentos revelaram, ainda, que parecia existir certa con-

fiança nas pessoas que ficariam com os menores. Isso porque os legados 
testamentais ligados ao processo educativo “mais prático” foram mais 

escassos, parecendo existir um consenso de que essas pessoas agiriam 

“como se fossem seus próprios filhos”,24 fato que se confirmou, em alguma 
medida, quando analisamos os inventários.

Fechando o presente texto, podemos dizer que os documentos 
dessas mulheres foram importantes espaços para evidenciar uma preo-

cupação com a formação dos menores e com a sobrevivência da família. 
Como vimos, havia um desejo, por parte delas, de que eles se aproprias-

sem e reconhecessem o valor de ser um bom súdito e cristão. Tal fato 

revelou um progressivo processo de apropriação do papel de educadoras 

e o acolhimento das obrigações que estavam sendo imputadas ao grupo 
feminino, também, por parte das mulheres que carregavam o estigma da 

cor e da escravidão.
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CAPÍTULO 3

“E por ser esta a minha última vontade que tenho 
dito e disposto…”. Legados educativos das 
famílias de elite nas Minas Setecentistas1

Talítha Maria Brandão Gorgulho

Introdução

O estudo do qual esse capítulo deriva teve como objetivo analisar 
a educação como herança das elites de três comarcas da Capitania de 
Minas Gerais (Rio das Mortes, Rio das Velhas e Vila Rica), na segunda meta-

de do século XVIII e primeira década do XIX. Buscamos, portanto, verificar 
qual o lugar que a educação, ou o legado de um patrimônio educativo, 
ocupava na intenção das elites locais de manter, aumentar e perpetuar 

seus privilégios.

1  Texto baseado na tese defendida em 2020, intitulada “A educação como herança das elites 
coloniais em três comarcas da Capitania de Minas Gerais: Rio das Mortes, Rio das Velhas e Vila 

Rica (1750-1810)”, sob orientação da profa. Thaïs Nívia de Lima e Fonseca. A pesquisa contou 

com financiamento da Capes, por meio de Bolsa de Doutorado e Bolsa de Doutorado-Sanduíche.
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Para analisarmos o legado educativo das elites locais nas Minas 

Setecentistas, elegemos como principais fontes inventários e testamentos, 

levantados em quatro arquivos referentes às três comarcas abordadas, 

Comarcas do Rio das Velhas, do Rio das Mortes e de Vila Rica. Os sujeitos 

eleitos, por sua vez, foram homens que faziam parte de uma lista elabora-

da em 17562, que continha um levantamento com os nomes dos homens 

mais ricos da Capitania de Minas. 
Neste texto trataremos mais especificamente dos legados educa-

tivos. Ainda que, por vezes, os legados educativos sejam detectados por 
meio de pequenos indícios certamente são capazes de dizer muito sobre 
a educação das elites neste período. 

Dividimos as heranças relativas à educação, encontradas nos in-

ventários e testamento em quatro categorias, conforme exposto na tabela 

a seguir:

Tabela 1 – Tipos de legados educativos (1750-1809).

NOME DA CATEGORIA A QUE SE REFERE

Moral

Quando há no documento a indicação da possibilidade de alfor-

ria de um escravo, condicionada ao seu comportamento, ou de 

dote para uma órfã “tomar estado”; quando vemos a doação de 

acervos de livros e/ou obras de arte para bibliotecas ou igrejas. 

Artes Manuais/ 

Ofícios Mecânicos

Aprendizagem de algumas atividades mecânicas. As artes 

manuais referem-se às atividades de coser, bordar, pintar etc., 

aprendidas essencialmente pelas meninas. Os ofícios mecâ-

nicos, destinados aos meninos, referem-se ao aprendizado 
de uma profissão que requer habilidades mecânicas, como 
sapateiro, alfaiate, ourives etc. 

Criação/educação

Quando há no documento a menção de que o órfão está sendo 

bem “criado e educado com todo o necessário”, não sendo 

especificado como se dava essa criação/educação; 

Das letras

Aprendizado das primeiras letras, ou seja, ler, escrever e contar; 
aprendizado que vai além do elementar, ou seja, quando o 
aluno aprende Gramática, Retórica e/ou Música; frequência à 
Universidade ou ao Seminário.

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaborada pela autora.

2  AHU, cx: 70; doc.: 40 (carta) 24/7/1756.
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Para este capítulo, foram 78 homens analisados e não encontra-

mos nenhum tipo de legado educativo em pouco mais de 41% deles – um 
percentual significativo, que, a princípio, pode dar a entender que esses 
legados ocupavam um pequeno espaço na manutenção e ampliação dos 

privilégios e da distinção das elites das colônias. Contudo, ao fazermos 
uma análise mais aprofundada, compreendemos o importante papel que 

esse tipo de herança desempenhava nessa finalidade. É isso que intencio-

namos expor a partir de agora. 

Conseguimos observar na documentação ao menos uma dessas 
categorias de heranças educativas sendo deixada por mais da metade 

(59%) dos sujeitos analisados. Algumas vezes, encontramos mais de um 
tipo desse legado combinado, ora para as mesmas pessoas, ora para 

pessoas distintas. O gráfico a seguir ajuda a visualizar a ocorrência desses 
legados entre os sujeitos da pesquisa.

Gráfico 1 – Ocorrências das categorias dos legados educativos encontrados (1750-1809).3 

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaborado pela autora.

3  Para fazer essa contagem, observamos se o tipo de legado aparecia ou não no documento; não 
contamos quantas vezes apareceu em cada conjunto de documentos que corresponde a cada 

sujeito (inventário e testamento, basicamente, mas podendo incluir qualquer outro documento
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Podemos perceber que a maioria dos legados educativos en-

contrados é referente às heranças que, de alguma forma, buscavam 

influenciar e até mesmo condicionar comportamentos aos moldes do que, 
provavelmente, era entendido como socialmente ideal para essa camada 

social. Do total de 78 sujeitos, aproximadamente 26% buscaram orientar e 
incentivar determinados comportamentos da população por meio desse 

tipo de herança. 

Observemos agora esse tipo de legado para cada comarca.

Gráfico 2 – Percentual de Legados Educativos Moral, combinados e exclusivos, em comparação 
com os demais por comarca. 
Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaborado pela autora.

Com um maior tipo específico de perfil dos legatários, solteiros e 
sem filhos, não é de se estranhar que tal categoria de espólio apareceu 
com maior frequência entre os indivíduos da Comarca do Rio das Mor-
tes.4 Para esta comarca, observamos que, daqueles com heranças dessa 
categoria, a maior parte deixou exclusivamente esse tipo de legado. Para 
a Comarca do Rio das Velhas, tivemos um percentual um pouco menor 
do encontrado na comarca anterior, considerando-se todos os legados 

educativos Moral, porém a maior parte legou combinado com outras 

que tenha sido encontrado). Assim, quando falamos que foram encontrados, por exemplo, 9% de 

criação/educação, estamos dizendo que em 9% desse conjunto de documentos encontramos 

essa categoria de legado pelo menos uma vez. Essa metodologia de contagem foi aplicada para 

todas as quantificações que aparecem a seguir. Ressaltamos que mais de um tipo de legado 

pode ter sido encontrado em um mesmo conjunto de documentos; por esse motivo, o percentual 
total pode não fechar em 100%. 

4  Sobre o perfil dos homens ricos, ver o capítulo 2 da tese da qual esse capítulo deriva.
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categorias de herança. Apenas 9% legaram exclusivamente herança de 
cunho Moral. Por seu turno, a Comarca de Vila Rica foi a que apresentou 
o menor índice desses legados, os quais se dividiram igualmente entre os 
exclusivos e os combinados. 

Nessa categoria podemos perceber, de maneira mais evidente, o 

papel importante que a educação deveria cumprir: o de orientar os indi-
víduos para o bom convívio social. Fonseca (2015) afirma que a educação 
e a instrução correspondiam, de forma geral, a um recurso de formação 

para que os indivíduos se integrassem de maneira adequada na sociedade 
de acordo com os valores legitimados. Nesse sentido, ao condicionarem 

os legados, que, muitas vezes, eram materiais, a algum tipo de compor-
tamento por parte dos legatários, podemos afirmar que os homens ricos 
direcionavam, ou pelo menos tinham a intenção de fazê-lo, aqueles com-

portamentos para um modelo civilizacional e moral ideal a ser seguido por 
aqueles indivíduos naquela sociedade.

Antônio Freitas Cardoso, grande negociante da Vila de Nossa Se-

nhora da Conceição do Sabará, Comarca do Rio das Velhas, solteiro e sem 
filhos, deixou expresso em seu inventário o seguinte: 

o meu escravo José, nação angola, pelo bom serviço que 

me tem feito há doze anos, quero e é minha última vontade 

que meu testamenteiro depois de minha morte lhe passe sua 

carta de alforria como se forro nascesse e o isento de toda 

a escravidão (grifo nosso).5 

Ao orientar a libertação de seu escravo, destacando seus bons 

serviços e o tempo em que estavam juntos, Antônio demonstrou que a 
lealdade e a servidão de escravos eram os comportamentos que a so-

ciedade desejava para essa qualidade de pessoas. Além disso, podemos 

dizer que, em certa medida, ele estimulava tais tipos de comportamento 
ao vinculá-los diretamente à possibilidade de os escravos serem recom-

pensados com a liberdade, se assim se comportassem.

Outro grande negociante, solteiro, sem filhos e também chamado 
Antônio de Freitas, mas morador da Vila de São João Del Rei, Comarca do 

5  Iphan/SJDR (R - 19/94).
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Rio das Mortes, também deixou esse tipo de exemplo social ao afirmar que 
instituiu seu escravo Antônio, de nação Tambu, “isento de toda escravidão 
como do ventre de sua mãe livre nascesse” e justifica essa alforria “pelos 
bons serviços que dele tenho recebido sempre com lealdade”.6 

Assim, podemos perceber uma valorização de um comportamen-

to escravo, leal, servil e obediente: ideal para essa camada social naquele 
contexto. Mais legados do tipo moral foram encontrados na documenta-

ção, os quais também sinalizam um ideal de comportamento, mas para 
outros sujeitos sociais. 

As mulheres livres solteiras, não tanto quanto os escravos, foram 

beneficiadas por esse tipo de herança. A historiografia sobre mulheres no 
século XVIII é farta em afirmar que havia um lugar social ideal destinado 
a elas, embora saibamos que não necessariamente este lugar fosse 

sempre ocupado. 

Em que pesem as diferenças sociais e econômicas entre as mu-

lheres, que certamente influenciavam de forma significativa qual seria o 
lugar social ocupado por elas, algumas questões eram gerais a todas as 
mulheres livres. O casamento era uma delas. Era desejável que as mulhe-

res se casassem e, para isso, alguns dos homens ricos, interpretando, de 

certa forma, o papel que lhes cabia como elites locais, de corresponsá-

veis pelo ordenamento social, deixavam quantias destinadas tanto para 

órfãs pobres quanto para afilhadas, sobrinhas e escravas tomarem estado. 
Ressaltamos que esse casamento deveria ser com um homem de mesma 
qualidade ou com Cristo, tornando-se a mulher, neste caso, uma religiosa. 

Da Comarca do Rio das Mortes, o Sargento-Mor Antônio de Moura 
declarou que nunca tinha sido casado e nem tinha filhos, e deixou a “duas 
órfãs necessitadas, moradoras na mesma freguesia adonde fui batizado, 
para se casarem, duzentos mil réis a cada uma os quais serão eleitas pelo 
pároco da mesma Freguesia com certidão”. 

Esses dotes podem ser interpretados como um estímulo para as 
mulheres das Minas se casarem, orientadas para que tivessem um com-

portamento desejável naquele contexto; além disso, assim se cumpria um 

6  CBG/CSO-I (27) 231 1766. 
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importante papel na própria construção de uma sociedade mais ordeira, 

que facilitaria o controle e a “domesticação” pretendidos pelos governan-

tes, como já mencionado. 

Esse tipo de legado educativo de natureza moral atingia tanto in-

divíduos, como exposto anteriormente, quanto coletividades. O já referido 
Antônio de Freitas ordenou a seus testamenteiros que lavrassem duas 
pedras e as colocassem na parede da sacristia da igreja ou igrejas onde 

melhor estivessem estabelecidos com os seguintes escritos:

Antônio de Freitas estabeleceu nesta Igreja uma missa coti-
diana pela sua alma e de seus pais e parentes; […] Antônio de 
Freitas estabeleceu nesta Igreja uma missa cotidiana pelas 
almas de pessoas com quem teve negócio e recebeu benefí-
cios e pelas almas do fogo do Purgatório e nas ditas pedras se 
ponha o ano em que se estabelecera.7 

Expor de forma pública a devoção e a consideração para com os 

pais e seus pares, além dos rituais já estabelecidos, como os gastos com o 

enterro, a participação em Irmandades e a própria celebração de missas às 
almas, pode indicar uma intenção desse sujeito de ocupar um lugar social 

como formador de uma sociedade mais ordeira e civilizada.
Isto posto, podemos observar as elites locais em sua busca por 

agir de acordo com o que delas era esperado, conforme as concepções 
de educação do período, isto é, ocupando seu lugar, tal como era o en-

tendimento presente na sociedade do Antigo Regime, de responsável, 
juntamente ao Estado, por educar as camadas populares por meio dos 

exemplos oferecidos.

Outra categoria de legado encontrada, em proporção muito menor 

que a anterior, é a que nós chamamos de legados educativos de tipo Cria-

ção/Educação. Esse tipo de herança, geralmente deixada aos filhos e/ou 
netos, definimos como sendo aquela que aparece quando há no documen-

to a menção de que o órfão estava sendo bem “criado e educado com todo 

o necessário”, não havendo especificação de como se dava essa criação/
educação. Essa categoria foi observada em apenas 3% dos sujeitos. 

7  Iphan/SJDR (R - 19/94).



64

história da educação: sujeitos na/da história

Tal modalidade de legado foi encontrada basicamente nas contas 

de tutela. Somente em um testamento encontramos uma orientação 

que pode se encaixar nesse tipo de espólio, nos demais documentos, as 

indicações de criação/educação encontradas vieram associadas a algum 
outro tipo de legado educativo.

Os ofícios mecânicos, encontrados exclusivamente destinados 
aos filhos, netos e agregados do sexo masculino, fazem parte de outra 
categoria de legado pouco observada entre os sujeitos desta pesquisa. 

Em apenas 4% destes homens, pudemos verificar tal tipo de legado, de 

viés educativo, número baixo que se explicaria muito provavelmente pelo 

fato de trabalharmos, nesta pesquisa, com a camada social mais distinta, 

e, nesse nicho, as atividades mecânicas não eram bem vistas para pessoas 

de tal estirpe. Havia um desprezo da fidalguia portuguesa pelos trabalhos 
manuais, transposto, de certa forma, para as camadas mais altas da so-

ciedade colonial. Tal desprezo dava-se por serem os trabalhos manuais 
uma atividade que impedia a obtenção de títulos e a ascensão a cargos 
do governo. A desqualificação dos ofícios mecânicos contribuía para a 
manutenção da hierarquia social, relegando-se tais atividades aos menos 

afortunados. Esse cenário também foi observado por Júlio (2017), ao identi-

ficar direcionamentos para esse tipo de educação apenas no que a autora 
classifica como grupo 2 – “patrimônios intermediários”. 

Fonseca (2009) encontrou, para os filhos de homens razoavelmen-

te abastados, combinação de ofícios mecânicos e instrução elementar. 
A autora afirma que esse mesmo padrão de combinação de diferentes 
práticas educativas pode ser observado nas camadas menos favorecidas. 

Segundo Fonseca, há exemplos de filhos de sujeitos dessas camadas, 

como os de oficiais mecânicos, que também aprendiam a ler, escrever e 
contar; e a junção dos tipos de educação seria uma garantia de sobrevi-

vência. O aprendizado dos ofícios mecânicos teria a função de garantir o 
sustento, e a capacidade de escrita e leitura era vista como a possibilidade 

de uma ligeira ascensão social. 

No presente estudo, percebemos que há um distanciamento 

desse tipo de educação por parte dos homens ricos. Não observamos o 

legado de ofícios mecânicos para nenhum filho legítimo desses sujeitos. 
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Todos os ofícios mecânicos que apareceram nessa documentação foram 
destinados a filhos ilegítimos/naturais ou a agregados. Vale ressaltar que, 
na maioria das vezes em que houve o aprendizado de algum desses ofí-
cios, ele foi combinado com o ensino das letras.

Apesar de termos agrupado em uma mesma categoria de legado 

educativo os ofícios mecânicos e as artes manuais, uma vez que ambos 
tratavam do aprendizado de habilidades mecânicas, para as análises deci-
dimos separá-los, pois possuem funções muito diferentes. 

Se, como vimos, os ofícios mecânicos eram legados aos herdeiros 
do sexo masculino e visavam ampliar as possibilidades de se garantir algum 

sustento, o legado das artes manuais se destina a coisas muito diferentes.

As artes manuais mais comuns encontradas como herança educa-

tiva eram coser, fiar e bordar. De acordo com Oliveira (2008), a educação 

feminina baseava-se em conhecimentos que preparassem as mulheres 

para tarefas do lar. Eram, pois, segundo a autora, habilidades desejáveis 

à educação tanto de uma moça das mais altas camadas sociais quanto 

daquela de camadas mais baixas.

O uso dessas habilidades pelas meninas das diferentes camadas 

sociais também era distinto. Aquelas das camadas mais baixas tinham no 

aprendizado dessas habilidades algo equivalente aos ofícios mecânicos 
para os meninos, isto é, uma possibilidade de garantir seus sustentos. 

Nesse caso, concordamos inclusive que tais habilidades possam ser cha-

madas ofícios manuais, como o fazem alguns autores.8

No entanto, para as mulheres abordadas nestas análises, legar o 

aprendizado dessas habilidades tinha outra finalidade. É muito provável 
que não houvesse, da parte delas, a intenção ou mesmo a necessidade de 

utilizar tais habilidades para ter algum retorno financeiro, dado seu status 
socioeconômico. As artes manuais, nesse caso, serviam mais como uma 

forma de ocupar o tempo com algo útil e apropriado, evitando-se assim 

que corpos e ideias se desviassem dos caminhos desejáveis a uma boa 

moça. Além disso, de acordo com Oliveira (2008), no caso das jovens das 

famílias mais abastadas, o conhecimento a respeito de tais tarefas era 

8  A saber: Vartuli (2014), Fonseca (2013), Júlio (2017) e Oliveira (2008).
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fundamental para que elas soubessem ordenar os serviços e gerenciar o 

trabalho dos criados, além de administrar a economia doméstica. 

A observação da educação feminina até o século XIX tem se mostra-

do um caminho difícil de ser trilhado graças aos poucos indícios encontrados 
na documentação.9 Um dos motivos dessa ausência é o fato de as meninas 

serem educadas pelas mulheres das próprias famílias em um trabalho co-

tidiano, o que nem sempre aparece nas prestações de contas ou é, menos 
ainda, indicado como orientação nos testamentos. Com relação aos legados 
das artes manuais, isso não foi diferente neste trabalho. Encontramos pouco 

mais de 2% dessa documentação com esse tipo de indício. 
É o caso do já citado Antônio Francisco da Costa. Ao falecer em 

1809, deixou como filhos Ana, de 7 anos; José, de 3 anos; e Antônio, de 7 
meses de idade – todos de seu segundo casamento com Dona Rosa Maria 
do Espírito Santo. Anos depois da abertura do processo de inventário, na 
primeira prestação de contas do tutor, em 1814, os filhos Antonio e José 
apareceram como falecidos, ficando apenas a menina para que o tutor dela 
prestasse contas. Naquele ano, Ana estava com 11 anos e, segundo o tutor:

vivendo com saúde em companhia de sua mãe, sendo por 

ela educada e onde aprendendo a fiar e coser se deliberou a 
conduzi-la para a casa de Joaquim Borges homem casado de 
boa família que costuma ter moças para serem educadas e 
melhor ali se está aperfeiçoando nas costuras e aprendendo a 

ler com a mulher do dito.10

Nas duas prestações de contas seguintes e consecutivas, o tutor 
afirma:

A órfã se acha na idade de 18 para 19 anos [...] se conserva desde 

que acabou de aprender a coser e fiar [...] em cujos exercícios se 
ocupa em toda a [...] vivendo com havia e honestidade.

Que se acha de saúde perfeita na idade de 22 anos vivendo 

em companhia da viúva sua mãe Dona Rosa Maria do Espirito 
Santo, [...] sabe ler e escrever e se ocupa em coser, tecer e 

outros próprios do uso doméstico.11

9  Ver: Oliveira (2008), Fonseca (2013) e Júlio (2017). 

10  CBG/CSO-I (90) 805.

11  CBG/CSO-I (90) 805. 
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Destacamos esse caso por ele ser o típico exemplo de como podia 
ser conduzida a educação de uma filha legítima de uma família das elites 
locais. Ana recebeu um combinado de legados educativos que repre-

sentam o ideal de criação feminina nessa camada da sociedade, com a 

exceção apenas da ausência do casamento.

A órfã aprendeu, com sua mãe a princípio, as artes manuais de 

coser e fiar, posteriormente sendo encaminhada a uma espécie de mestra 
particular, a fim de aprimorar suas habilidades manuais, bem como apren-

der a ler e escrever. Aos 22 anos, a moça vivia de forma honesta com sua 

mãe, ocupava-se de coser e tecer e, por saber ler, de outras habilidades 

próprias do uso doméstico, provavelmente a leitura de orações e outros 
textos indicados para sua pessoa. 

Ao pesquisar a educação das crianças na América Portuguesa/
Brasil, Mary Del Priore (2004) afirma que, no século XVIII e no XIX, a preo-

cupação pedagógica estava imbricada à moralidade católica. As cartilhas 

para ensinar a ler se encontravam repletas de ensinamentos morais e 

religiosos. Há um relativo consenso na historiografia da educação para o 
período em afirmar que a educação dos órfãos, mas especialmente das 
órfãs, era permeada pela ideia de moralidade. Principalmente na criação 
das meninas, a educação moral se apresentava mais importante do que o 

aprender a ler/escrever/contar.

Para a documentação ora analisada, percebemos que às meninas 
eram destinados legados educativos mais de natureza moral e de artes 

manuais; porém, como no caso citado, em algumas situações temos lega-

dos relativos às letras deixados para filhas, netas e agregadas dos homens 
ricos, ainda que de forma bem mais sutil se comparada aos herdeiros do 

sexo masculino. 

Esse quadro nos instiga a nos debruçarmos sobre o próximo tipo de 

legado educativo, o das letras, e sobre este nos deteremos de forma mais 

específica. No entanto, antes de adentramos as análises sobre o legado das 

letras, do escrito, algumas considerações conceituais se fazem necessárias. 
Nesse momento, nosso texto aproxima-se dos estudos acerca da 

cultura escrita em Minas Gerais e do conceito de letramento e seus diver-
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sos níveis.12 Assim, destacamos que nos inspiramos na interpretação de 

Ana Maria Galvão (2010) para compreender a cultura escrita como sendo o 

lugar, material e simbólico, que o escrito ocupa em um determinado meio, 

sociedade, comunidade ou grupo social. Entendemos que, ao adotarmos 

tal conceituação, conforme apontou Galvão, é mister que fiquemos aten-

tos às questões a seguir. 
A primeira questão é a necessidade de se compreender o cará-

ter dinâmico e heterogêneo que a cultura escrita possui, especialmente 

nas sociedades complexas. Por isso, concordamos com a autora quando 
esta sugere como melhor opção o uso do termo “culturas do escrito”, 

entendendo que tais culturas se referem não apenas às habilidades de 

ler, escrever e contar, mas a todo e qualquer evento ou prática que tenha 

como mediação a palavra escrita. 

Outra questão que a autora considera importante observar é o 

fato de que cultura e, portanto, a cultura escrita, ou as culturas do escrito 

são produzidas cotidianamente pelos seres humanos em suas diversas 
relações, não sendo possível que estes se insiram, ou as acessem. 

A autora chama, ainda, nossa atenção para a necessidade de per-

cebermos que os modos de se relacionar com o escrito não são os mes-

mos em todas as sociedades, e que há modos legítimos em determinadas 
culturas que não o são em outras. Assim, há que se levar em conta que as 

culturas do escrito estão inseridas em espaços e tempos determinados 

e só podem ser dimensionadas quando compreendemos as relações de 
poder que estão nas bases desses contextos. Destarte, a autora reafirma 
que a leitura e a escrita não devem ser entendidas como bens em si, nem 

como valores universais. Ao contrário, deve-se buscar compreender, por 

meio dos indícios das fontes, aspectos do lugar que o escrito ocupa nas 
diversas conjunturas.

É nesse sentido que, ao procurarmos alcançar o papel que o le-

gado educativo, em especial o legado educativo das letras, possuía para 
a manutenção e ampliação dos privilégios das elites locais, acreditamos 

12  Ver: Júlio (2016), Angelo (2017), Vartuli (2014) e Morais (2009).
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estar minimamente contribuindo com uma pequena peça na montagem 

do complexo quebra-cabeça das multifacetadas culturas do escrito.

Diferente da cultura escrita, o letramento refere-se ao uso social 

da leitura e da escrita, e é percebido essencialmente como uma das di-

mensões que compõem as culturas do escrito. 
Observando essa relação, Morais (2009) afirma que esta se dá de 

forma dialética. Nas palavras da autora, “A cultura escrita regula as práticas 

de letramento, e essas práticas, ao mesmo tempo, mantêm essa cultura 

escrita viva, atualizada” (2009, p. 19).
Morais ressalta que não há um sentido único para o conceito de 

letramento,13 podendo este ser entendido, de acordo com Angela Kleiman 

(1995), como um “conjunto de práticas sociais que usam a escrita em con-

textos específicos e com objetivos específicos”. 
No presente trabalho, o que entendemos por letramento se apro-

xima das concepções citadas no que tange à compreensão deste como 
o conjunto de comportamentos que abrangem determinadas habilidades 

relacionadas às letras; mas vai além disso, sendo necessário buscar quais 

são as funções, os valores e os usos sociais do escrito, no nosso caso, para 
as elites locais enfocadas, no período histórico por nós delimitado. Apesar 
de abordarmos letramento nessa dimensão, nós o tratamos ainda, de for-

mas mais específicas quando se trata dos sujeitos desta pesquisa, como 

níveis e dimensões diferentes de aprendizado da leitura e da escrita.14

A historiografia15 tem, cada vez mais, demonstrado que havia algum 
nível de letramento nas sociedades mineiras setecentistas, ainda que 

houvesse um número muito maior de iletrados do que letrados nessas po-

pulações.16 Vartuli contribui com tal historiografia e demonstra que o escrito 

13  Ver também: Kleiman (1995) e Soares (2004).

14  Morais (2009) e Fonseca (2009). Sobre o assunto, ver também: Magalhães (2000), Batista 

(2002) e Schapochnik (2005).

15  Ver: Fonseca (2009), Gorgulho (2011), Júlio (2017), Paula (2016), Morais (2009), Vartuli 

(2014) e Angelo (2017).

16  Tal como Vartuli (2014), adotamos o termo iletrado, neste trabalho, não como expressão 

contrária à acepção de letrado no século XVIII, mas a quem não redigia com as próprias mãos. A 

autora ressalta que isso não significa equipará-los a analfabetos ou a não detentores de algum 

grau de letramento, como se compreende este conceito na atualidade. Ao contrário, concordando 
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nessas sociedades tomava formas variadas, afirmando que, “no referido 
contexto, em que o domínio da técnica da escrita era capital de poucos, 
principalmente do segmento masculino, branco e abastado, escrever tor-

nou-se tarefa diversa, nascida, inclusive, das práticas orais” (2014, p. 12).
Ao considerarmos as camadas mais privilegiadas, então, esse nível 

de letramento dessa sociedade tem se mostrado superior. O que temos 

observado nesses estudos é que os sujeitos das sociedades coloniais es-

tavam em intenso contato e utilizando, com certa frequência, o escrito em 
seu cotidiano. Morais (2009) afirma que, ao analisar os usos cotidianos das 
habilidades de leitura e escrita, mesmo em uma sociedade basicamente 

iletrada como as encontradas nas Minas no Período Colonial, fica patente 
o poder que a palavra escrita encerrava.

Os pertencentes às camadas mais privilegiadas viviam esse con-

tato de forma mais acentuada, pois faziam parte de um grupo de pessoas 
que ocupavam lugares na sociedade em que o escrito desempenhava 

um importante papel, fosse no mundo civil, militar, eclesiástico ou no eco-

nômico. Eram sujeitos com grandes cabedais, que realizavam inúmeros 
negócios, que administravam essas grandes fortunas e que ocupavam 

postos burocráticos, atividades em que a leitura e a escrita se faziam 
fundamentais. Utilizavam-se das letras de maneiras diversas: além dessa 
administração dos negócios, passavam recibos, tinham livros de razão, 
informavam e registravam testamentos, correspondiam-se, dentre outras. 

Muitas fontes manuscritas encontradas para o período comprovam que a 
palavra escrita era ampla e cotidianamente utilizada, especialmente por 
esse grupo mais privilegiado, mas não apenas. 

 É possível que o saber ler e escrever, ao menos para os homens, 
se fizesse necessário no cotidiano e em sua vivência social, inclusive pela 
pressão dos seus estilos de vida. Ao tentar apreender a educação des-

tinada aos órfãos das famílias “mais abastadas” da Comarca do Rio das 
Velhas, na segunda metade do século XVIII, observamos que havia uma 
preocupação por parte dos responsáveis em dotar sua prole, e de forma 

com Vartuli, entendemos que, por esses indivíduos viverem em uma sociedade perpassada pela 

escrita, muito provavelmente eles desenvolviam algum nível de letramento.
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mais abrangente e aprofundada a prole masculina, com algum nível de 
capacidade literácita (vocábulo utilizado em Portugal como sinônimo de 
letramento). Um movimento semelhante foi percebido por Morais ao anali-

sar as habilidades literácitas dos testadores da Comarca do Rio das Mortes, 
entre 1750 e 1850. A autora concluiu que a “cultura escrita era apropriada 
mais pelos homens do que as mulheres, principalmente os proprietários 

de bens e aqueles que possuíam ocupações que exigiam as habilidades 
de leitura, escrita e cálculo” (2009, p. 304).

Essa estreita relação com o escrito foi observada entre esses 

homens testadores. Dos 78 sujeitos aqui analisados, em cerca de 86% de 
seus documentos encontramos as assinaturas dos testadores ou indícios 
em algum outro momento da documentação que indicavam que estes 

homens possuíam alguma capacitação literácita. No entanto, quando nos 
focamos nos legados, isto é, ao tentarmos observar a intenção de legar, 

deixar registrado a vontade de que o herdeiro recebesse algum nível de 
letramento, ou mesmo de instruir os descendentes a isso em vida, os nú-

meros se mostram mais modestos. 

A categoria dos legados educativos das letras apresenta-se como a 

segunda maior dentre os legados educativos dos nossos indivíduos, menor 
apenas que o legado educativo moral. Ela foi encontrada em mais de 37% 
da documentação daqueles que deixaram espólios educativos. No entanto, 

se incluirmos na conta todos aqueles que não deixaram legado educativo, 

percebemos que as letras foram legadas em pouco mais de 17% dos docu-

mentos. Esse percentual apresenta-se ainda menor ao compararmos com 

outros tipos de legados, os quais detectamos em mais de 90% dos docu-

mentos, tal como o espiritual. Contudo, a mera quantidade dos legados não 
é capaz, sozinha, de indicar quais são seus papéis na perpetuação das elites 
locais. Para isso, faz-se necessário que entendamos quem eram os sujeitos 

que se preocupavam em deixar as letras como herança, nessa concepção 

mais ampliada do termo; para quem eles encaminhavam esse legado; e que 

níveis de capacitação literácita eram deixados. 
Dentro dessa categoria incluímos heranças que nos remetam ao 

aprendizado das letras em diversos níveis – desde o que podemos cha-

mar de elementar (que era aprender a ler, escrever e contar), passando 
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pelo complementar (que ia além do elementar, ou seja, quando o aluno 

aprendia Gramática, Retórica e/ou Música), até o nível classificado como 
superior, que se referia à frequência a Universidades ou aos Seminários. 

Observemos o gráfico a seguir:

Gráfico 3 – Legados Educativos das Letras por comarca.
Fonte: Banco de dados da pesquisa. Elaborado pela autora.

A comarca que mais apresenta esse tipo de legado é a Comarca 
de Vila Rica, com 69% das suas heranças educativas sendo relacionadas 
às letras. Desses, 19% são legados das Letras referentes ao nível superior. 
Em segundo lugar, está a Comarca do Rio das Velhas, com 67% de seus 
legados alusivos ao aprendizado das letras (22% desses se destinavam à 
instrução superior). Por fim, a Comarca do Rio das Mortes, com 50% desse 
tipo de legado e 17% do todo voltado à instrução superior.

O fato de ser a Comarca do Rio das Mortes a que proporcionalmen-

te menos legou educação letrada está diretamente ligado à circunstância 

de ser esta também a comarca com menos sujeitos casados e com uma 

menor ocorrência de filhos, fossem eles legítimos ou ilegítimos/naturais, 
como observamos no capítulo anterior. Isto se explica porque o legado 
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educativo das letras aparece 77% das vezes na documentação dos ho-

mens que contraíram casamento em algum momento de suas vidas.17

Essa categoria de legado é a que parece estar mais associada com 

a ideia de uma formação da prole ou dos descendentes diretos. As letras 

foram encaminhadas em mais de 88% das vezes aos filhos e filhas desses 
homens. De certo modo, esse legado parece estar ainda associado ao 

interesse dos testados e inventariados de formarem uma sucessão para 

a administração dos negócios e das fortunas da família. Mesmo nos casos 
em que esses sujeitos não possuíam filhos, observamos esse movimento 
quando os legados das letras são destinados a sobrinhos que auxiliam 

nesta tarefa, como é o caso do Capitão Antônio Luis Brandão,18 já mencio-

nado, morador da Comarca de Vila Rica, que sugeriu em seu testamento 
que dois de seus sobrinhos aprendessem a ler, a escrever e a contar. Tais 

sobrinhos mais tarde vieram a auxiliá-lo na administração de suas fazendas 
e outros negócios, e um deles se tornou o seu “braço direito”, seu homem 

de confiança. 
De outra maneira, percebemos alguma ideia de sucessão atrelada 

ao legado das letras. É o caso do advogado e Sargento-Mor da cidade 
de Mariana, dr. Manoel Brás Ferreira,19 que enviou seu único filho para se 
formar em Leis na Universidade de Coimbra, na pretensão de que ele 
seguisse os passos de seu pai, o que, depois de alguns contratempos, 

acabou acontecendo. Este e outros casos, que serão mais detidamente 

tratados, são típicos para mostrar a função dos legados das letras na inten-

ção da perpetuação de uma linhagem cultural.

 A educação letrada dos órfãos legatários também parece ter sido 

utilizada para a obtenção do capital simbólico que era adquirido por meio 
do capital cultural nas famílias dos homens ricos. Não foram incomuns os 
sujeitos que enviaram seus filhos para universidades e para seminários 
para que estes se tornassem religiosos, especialmente os filhos mais 
velhos – atitude comum e desejável entre as famílias mais abastadas das 

17  Encontramos apenas um documento relativo a um viúvo, a saber, Mathias Pereira Pinto CBG/

CSO-I (39), 293. 

18  CSM/CPO-I 39/900.

19  CSM/CPO-I 114/2368.
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sociedades do Antigo Regime em Portugal e ultramar. Assim o fez o viúvo 
Mathias Pereira Pinto,20 mineiro, morador da Comarca do Rio das Velhas, 
que havia sido casado com Jacinta da Assunção, com quem teve sete 

filhos (dois homens e cinco mulheres). Ele mandou seu filho mais velho 
para se ordenar padre, o que, em uma sociedade profundamente religiosa, 

dava um certo prestígio, agregando um capital simbólico à sua família.
Os espólios das letras foram direcionados a filhos legítimos e ilegí-

timos/naturais, porém não sem diferenciação. Observamos que havia uma 

preocupação maior com os filhos legítimos no recebimento desses legados. 
Enquanto para os filhos ilegítimos/naturais observamos, em sua maioria, 
uma educação que combinava algum nível de letramento com o apren-

dizado de um ofício mecânico, para os legítimos as letras eram prioridade. 
Exceção a esse perfil foi o caso da educação que o Mestre de Campo 

Jacinto Vieira da Costa21 direcionou a seu filho. Importante minerador da Co-

marca do Rio das Velhas, este português, senhor de muitos cativos (constam 
em seu inventário mais de 100), nunca se casou, mas teve oito filhos, cinco 
homens e três mulheres, todos com escravas suas, os quais reconheceu, 

criou e para os quais legou. Jacinto, um dos poucos habilitados na Ordem de 

Cristo, era um homem com algum nível de letramento, verificado por meio 
de suas assinaturas presentes na documentação. Letrou ao menos três de 

seus filhos homens, para os quais conseguimos encontrar indícios,22 além de 

outros dados: declarou em seu testamento que mandou seu filho Valentim, 
de 13 anos de idade à época, terminar seus estudos em Coimbra. Mais tarde, 
Valentim apareceu em uma prestação de contas do tutor como estudante 
na Universidade de Coimbra, fato verificado nas matrículas analisadas por 
Valadares (2004), que o identificou como um dos mineiros matriculados em 
Cânones nessa universidade em 1758. 

Com relação às fortunas dos homens ricos que legaram as letras, 
verificamos que os homens ricos que legaram as letras possuíam uma 
média de monte-mor ligeiramente superior à média geral. Com exceção 
da Comarca de Vila Rica, essa média aumenta também de forma sutil para 

20  CBG/CSO-I (39) 293.

21  CBG / CSO-I (21) 189/885.

22  Não encontramos nada relacionado às letras para as filhas mulheres desse sujeito.
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os que legaram educação de nível superior aos seus herdeiros. É interes-

sante perceber que, dentre os que deixaram uma educação letrada aos 

legatários, não encontramos monte-mor superior a 6 mil libras, ou seja, 
não há, entre eles, nenhuma das maiores fortunas encontradas para esses 

sujeitos. Vale destacar, ainda, que um dos que letraram seus descendentes, 
no caso a filha, possuíam, no momento da abertura de seu inventário, em 
1809, um monte-mor de apenas 113 libras. Trata-se do já referido Capitão 
da Cavalaria Antônio Francisco da Costa.23

A média do plantel de cativos, por sua vez, comporta-se de ma-

neira diferente. Percebemos pela tabela 7 que os legados educativos das 
letras vinham de senhores de escravizados com plantéis acima da média 
dos homens ricos no geral.

Se nos ativermos aos que legaram letras a nível superior, essa 
média passa do dobro. A diferença expressiva nesses valores, juntamente 

com a relativa raridade com que os encontramos para esse tipo de edu-

cação, leva-nos a inferir que o letramento a nível superior, assim como a 
posse de cativos, carregava também um poder de distinção para aqueles 

que o legavam e/ou o possuíam. Concordando com alguns estudos sobre 
o tema,24 podemos considerar tal tipo de legado como um significativo 
capital simbólico para esse grupo.

 Reforçando a ideia de que aqueles que legavam as letras pos-

suíam e/ou buscavam distinção social, analisamos a relação destes 
com a investidura patentes militares e outras mercês. Percebemos que 
aproximadamente 50% daqueles que legaram as letras possuíam alguma 
patente militar. Destes, a metade era de Capitães, dois eram Alferes, e no 
restante houve patentes de Sargento-Mor, Mestre de Campo, Tenente e 
Capitão-Mor. Para a universidade ou seminário foram apenas os filhos de 
Capitães, Alferes, Mestre de Campo e Sargento-Mor.

Com relação a outras mercês, encontramos apenas dois homens 
ricos habilitados da Ordem de Cristo e dois que receberam cartas de 
sesmarias, habilitando seus descendentes com capacidade literácita. 

23  CBG/CSO-I (90) 805.

24  Ver: Valadares (2004), Fonseca (2009), Gorgulho (2011), Júlio (2017), Paula (2016), Morais 

(2009), Vartuli (2014) e Angelo (2017).
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Esses baixos números, contudo, não surpreendem, haja vista serem pouco 

expressivos mesmo para os homens ricos no geral. 

O português Domingos Pinto Carneiro-Jequitibá, natural de Coim-

bra, Capitão-Mor, morador do Arraial de Santa Luzia na Comarca do Rio 
das Velhas, também identificado como dono de uma fazenda de gado, 
era casado e pai de quatro filhas, sendo uma natural. Jequitibá letra as três 
filhas legítimas. Muito provavelmente o fato de não ter tido filho do sexo 
masculino pesou para que Domingos não entrasse no grupo dos homens 

que enviaram seus filhos para a universidade. As letras legadas às filhas, 
como já demonstramos, configuraram, geralmente, situação mais rara, em 
oposição à situação dos filhos. 

Uma ausência sentida entre os legados relativos às letras nos 

chamou a atenção. Trata-se do encaminhamento dos livros encontrados 

em posse desses sujeitos. Dentre os 78 homens ricos aqui analisados, 

encontramos a indicação de posse de livros para 11. Essas bibliotecas 

particulares somavam entre 2 e 43 livros. 
Bento Pereira de Sá, natural do Rio de Janeiro, era Capitão-Mor 

Regente no Arraial da Campanha do Rio Verde de Santo Antônio do Vale 
da Piedade, Comarca do Rio das Mortes. Descrito como mineiro, com um 
monte-mor superior a 2 mil libras, tinha em sua posse mais de 22 escravos, 

muitos vestidos de tecidos variados e caixa de viagem de trazer vestidos, o 
que pode indicar que ele os comercializava. Entre seus bens apareceram 
ainda itens de requinte, como várias roupas de cama, roupas brancas, 

toalhas, diversas louças finas da Índia, garrafas e cálices de vinho. Dentre 
tantos bens, 43 livros, sendo a maioria de vida de santos. Pereira de Sá não 
deu destino a seus livros em seu testamento, nem deixou qualquer tipo 

de legado educativo. O fato de ele ser solteiro e sem filhos certamente 
contribuiu para a ausência do legado educativo. 

Esse não foi o comportamento comum encontrado entre os ho-

mens ricos possuidores de livros. Em apenas um dos casos encontramos 

um possível indício de indicação das pessoas com as quais os livros de-

veriam ficar. Além de não indicarem um destino para seus livros, dentre 11 
desses homens, apenas 4 deixaram algum legado educativo, e somente 

2 legaram as letras, ambos da Comarca de Vila Rica. Foram eles: o Alfe-
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res Sebastião Gonçalves Chaves, já mencionado, que possuía três livros 
e, apesar de letrar seus filhos, não deixou indicação sobre qual destino 
deveria ser dado a esses bens; e o Sargento-Mor e advogado Manuel Brás 

Ferreira, também já tratado neste trabalho. 

No caso deste último, a ausência de direcionamento de sua 

biblioteca mostra-se ainda mais intrigante, pois ele possuía mais de 20 
exemplares predominantemente de temas relacionados à sua formação, 

as Leis. Manuel enviou seu filho para estudar as Leis na Universidade de 
Coimbra, e ainda assim não legou seus livros para ele ou para qualquer 
outra pessoa. No final do processo de seu inventário, em 17 de setembro 
de 1788, Dona Antônia Luiza S. Leal, sua esposa e inventariante, disse que, 
para dar termo ao processo, precisava de avaliadores para os livros do 

marido e, para isso, nomeava os doutores Antônio dos Santos Ferreira e 
Antônio da Silva e Souza. A partilha dos bens foi feita, mas não fica claro o 
destino dos livros. 

Segundo Álvaro Antunes (2004), no século XVIII possuir livros, fossem 
eles quais fossem, já era um indicativo importante, pois eram privilégios de 

uma minoria. Se trouxermos esse dado para a realidade das terras coloniais 

então, esse privilégio era ainda mais restrito. A quantidade de livros de posse 

desses homens ricos mostra-se relativamente expressiva. De acordo com o 

mesmo autor, os livros em terras ultramarinas concentravam-se nas mãos 

de um pequeno e específico segmento da população, os letrados.25 Para 
Villalta (2007) e Antunes (2004), a quantidade de livros traduzia antes o grau 
de refinamento e estudos do que a quantidade de riqueza.

Para Villalta, os militares de Ordenanças e de Tropas Pagas eram 
os que mais possuíam livros em Mariana.26 Esse autor afirma ainda que, em 
Mariana, os livros estavam em sua maioria relacionados à área de atuação 

profissional do seu dono, como observamos anteriormente com Manuel. 
Para os militares, era comum encontrar livros que tratassem de artes 

25  Antunes, para caracterizar melhor aqueles que possam livros no século XVIII, acrescenta 

em seguida ao termo letrado “pessoas alfabetizadas, proprietários de consideráveis bibliotecas 
particulares e reconhecidos por suas qualidades intelectuais” (2004, p. 85).

26  Nesse trabalho, parte de sua tese de doutorado (1999), Villalta analisa a posse de livros em 

911 inventários para o período de 1714-1822.
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militares e história militar. Vale ressaltar ainda que, assim como os livros 
descritos de posse desses homens ricos, os livros com temas religiosos 

eram onipresentes nas bibliotecas estudadas por Villalta. 
Assim, sendo os livros um signo de valor e prestígio, objetos que 

podiam ao mesmo tempo ser considerados como capital econômico, 
cultural e simbólico, e considerando que a historiografia demonstra imbuir 
de alguma distinção aqueles que os tinham em sua posse, causa estra-

nhamento perceber que eles não ocuparam um lugar entre os legados 

declarados dos homens ricos das Minas Setecentistas ora analisados.

No presente texto, analisamos de forma mais detida as heranças de 

cunho educativo e, mais especificamente, aquelas voltadas para a aquisição 
de alguma habilidade relacionada às letras, visando entender quem as dei-

xava, para quem eram direcionados tais legados e como se configuravam. 
Nesse sentido, percebemos que as heranças de cunho educa-

tivo foram uma preocupação da maioria dos homens ricos. Estas eram, 

essencialmente, direcionadas aos descendentes diretos e possuíam 
especificidades relacionadas aos sexos, e se eram filhos legítimos e ile-

gítimos/naturais. Percebemos ainda que aqueles que legavam educação 
não faziam parte daqueles que possuíam os maiores monte-mores, porém 
eram detentores de bens de distinção, como escravos e livros. 

Dessa forma, podemos afirmar que tais legados revelam-se como 
ricas informações acerca do cotidiano desses sujeitos e nos ajudam a com-

preender como essas elites locais se posicionavam nessas sociedades. 
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CAPÍTULO 4

Educação, debates públicos e resistência: 
exigências de padrões morais a mulheres e 
professoras durante a Primeira República1

Talita Barcelos Silva Lacerda

Introdução

Este texto foi escrito tendo por base uma parte do segundo ca-

pítulo da dissertação de mestrado intitulada Moral e Docência Feminina 
na Formação do Cidadão nas Primeira Décadas da República entre 1889 
e 1920. A dissertação versou sobre as demandas de moralidade, em re-

lação às professoras da escola primária em Minas Gerais, no contexto da 

disseminação do ideário de formação da nação e do cidadão republicano. 

Essas demandas se estabeleceram em relação às professoras, mas esta-

1  Texto baseado na dissertação defendida em 2016, intitulada “Moral e docência feminina na 
formação do cidadão nas primeiras décadas da república (1889-1920)”, sob orientação da profa. 

Cynthia Greive Veiga. Disponível em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/

coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=4032291. Acesso 

em: 23 fev. 2021. A pesquisa contou com financiamento do CNPq por meio de Bolsa de Mestrado.
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vam inevitavelmente inseridas em um contexto de exigências em relação 

as mulheres, tendo em vista um contexto de consideráveis mudanças 

pelos quais a sociedade brasileira estava passando nos anos entre o final 
do século XIX e o início do século XX. 

O objetivo da pesquisa de mestrado foi demonstrar a existência de 

apelos morais dirigidos às professoras no exercício de sua profissão, mas 
que também se constituíam nos âmbitos da vida social e privada das mu-

lheres e se relacionavam em grande parte a aspectos morais da conduta 

pessoal e profissional. Essas exigências se articulavam a um objetivo maior 
de controle e criação de condutas em relação as mulheres, mas também 

à família, à criação dos filhos e à educação da infância.
Nesse texto em específico, o intuito foi abordar os padrões morais 

exigidos às mulheres e professoras, mas também entender os debates em 

torno da educação feminina, as concepções que circulavam em torno da 
mulher e seus modelos de educação. Considerando que, nos primeiros 
anos da república, a organização da escola primária relacionou-se dire-

tamente à constituição dos processos de estabelecimento da docência 

enquanto trabalho feminino, entender as expectativas em torno das 

mulheres constitui-se um debate importante. Esses aspectos foram anali-

sados, considerando os impactos referentes às transformações de hábitos, 
concepções e cultura pelos quais passava a sociedade brasileira naquela 
virada de século e nas primeiras décadas do século XX.

Importante afirmar que parte do processo de consolidação da 
docência como trabalho feminino atribuiu à mulher características consi-
deradas socialmente necessárias para essa função. Isso foi perceptível em 
regulamentações e orientações do poder público referentes à instrução 
pública, por exemplo, a reforma do ensino de 1906. Nesse sentido, as fon-

tes evidenciaram uma articulação da docência feminina com a construção 

de um modelo esperado de república e de nação, por meio de discursos 

públicos, legislações e exigências regulamentares para o exercício das 
mulheres na profissão. Tais regulamentações compunham uma série de 
normas que regiam a atuação e o controle do fazer docente, interferindo, 
inclusive, no desenvolvimento dos processos educativos.
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Ao final do século XIX e início do século XX, a ideia de progresso, 
aliada aos novos conhecimentos científicos, impactou o desenvolvimento 
nacional do país. Segundo Nicolau Sevcenko (1998), o período em questão 
teve como característica específica o fato de que grande parte da popula-

ção do Brasil, e também do mundo, foi envolvida nos processos pungentes 

de transformações dos hábitos, convicções e percepções. As descobertas 
realizadas no período conhecido como a “Era da Sciencia”, destaca o autor, 
exerceram importante influência nas artes e no pensamento social. 

Em pesquisa sobre higienismo e saúde da mulher na Primeira 
República, Elisabeth Rago (2005) afirma que, no bojo do processo de 
desenvolvimento científico, desde a segunda metade do século XIX, o 
saber médico paulatinamente conquistava espaço nos setores públicos 

e privados. Esse saber associou-se também às demandas por cuidado 

com a população das cidades. As práticas médicas que envolviam o poder 

público da época tiveram como intuito a construção de uma sociedade 

normatizada e sadia, aspecto que esteve presente nas bases da reestru-

turação urbana de grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo. 
Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, inaugurada em fins do século XIX, 
então denominada Cidade de Minas, é um caso representativo do ideário 
de planejamento urbano como símbolo do progresso e da higienização, 
sendo considerada, como dito por João Pinheiro, uma realização material 
da república (DUTRA, 1996).

A retórica médica buscava organizar as diversas áreas da so-

ciedade como um organismo que necessitava ser regrado e ordenado, 

impondo condutas sociais para o desenvolvimento da saúde e da moral 

das famílias. Novas concepções pedagógicas, surgidas nesse contexto, 
também incorporaram os aspectos científicos, entendendo a infância a 
partir das necessidades específicas das crianças. No processo de expan-

são do capitalismo, os conhecimentos em relação à educação buscaram 

considerar elementos da individualidade para o desenvolvimento de uma 

escolarização capaz de socializar as crianças tendo em vista a indústria e 
o trabalho (VEIGA, 2007).

A expectativa social em relação à formação de uma infância civili-

zada, capaz de proporcionar o progresso, associou-se às prescrições em 
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torno do cumprimento adequado das funções concebidas como próprias as 
mulheres. Ou seja, a educação feminina deveria ter como base a construção 

de normas específicas para as mulheres na sua “natural” função social de 
educadora dos filhos ou ainda como formadora dos futuros cidadãos.

Pretende-se discutir, neste capítulo, os discursos sobre as novas 
demandas sociais para as mulheres e, especificamente, em relação às 
condutas das professoras. Para isso, esse texto foi organizado em duas 
partes. A primeira trata das regras estabelecidas para as condutas femi-

ninas, analisadas por meio de impressos em circulação no período de 
1889 a 1920 em Minas Gerais. A segunda discute os embates entre tais 

prescrições e a resistência feminina. 

Condutas, discursos e prescrições acerca da mulher

Segundo Lina Aras e Simone Marinho (2012), desde a segunda 

metade do século XIX, observam-se alterações em relação às demandas 
do papel das mulheres na família e na sociedade. No caso brasileiro, essas 
mudanças iniciaram-se no Período Imperial, em uma tentativa de civiliza-

ção da população, tendo por base o modelo europeu. Com a circulação 
dos saberes médicos e científicos, associados às transformações ocorridas 
com a proclamação da república, surge também uma nova expectativa em 

relação às mulheres, apoiada nos ideais republicanos e, principalmente, 

no princípio da mulher enquanto mãe e dona de casa.
As transformações em relação às concepções acerca da mulher 

e do feminino também sofreram influência da crescente urbanização 
das cidades, de uma maior atmosfera cosmopolita e metropolitana, dos 

efeitos do fim da escravidão e do surgimento de novas tecnologias. Todo 
esse cenário não somente redefiniu o lugar da mulher na sociedade, mas 
também, juntamente às descobertas científicas, estabeleceu prescrições 
de controle do comportamento feminino nas diversas esferas sociais, 

como o trabalho, o lar e o ambiente público. De modo contraditório, o 

mesmo progresso, comemorado pelos setores da política e da economia, 
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representava uma preocupação quanto às mudanças comportamentais 

no que dizia respeito às mulheres.
As imposições partiam essencialmente das instituições sociais 

do período, que estipulavam modelos femininos de civilização a serem 
seguidos. Aquilo que se esperava das mulheres nas décadas iniciais do 

século XX, segundo Marina Maluf e Maria Lúcia Mott (1998), foi definido por 
um severo discurso ideológico. Esse discurso combinava os preceitos dos 

conservadores e reformistas e, além de estabelecer de modo rígido os pa-

péis sociais femininos, não considerava a mulher como sujeito histórico. A 

biologia, então, apresentou-se como o fundamento científico na atribuição 
das funções domésticas como sendo naturais do “ser mulher”:

Baseado na crença de uma natureza feminina, que dotaria a 
mulher biologicamente para desempenhar as funções da es-

fera da vida privada, o discurso é bastante conhecido: o lugar 
da mulher é o lar, e sua função consiste em casar, gerar filhos 
para a pátria e plasmar o caráter dos cidadãos de amanhã. 

(MALUF; MOTT, 1998, p. 374).

Ainda segundo as autoras, paralelamente ao debate biológico, 

desenvolveu-se um discurso de que mudanças nos hábitos das mulheres 

e das relações entre os sexos seriam responsáveis pela destruição dos 
costumes. Assim, foram reunidos todos os esforços possíveis para limitar 
ameaças aos considerados modelos tradicionais de família. 

A instituição familiar era, nesse contexto, entendida como o suporte 

mais importante do Estado e aquela capaz de fazer frente às consequên-

cias indesejadas da modernidade. Não sendo possível controlar totalmente 
as transformações dos costumes femininos, o discurso moralista cobrava 
da mulher contenção diante das liberdades vislumbradas.

Os saberes médicos também foram introjetados no controle do 

comportamento feminino, atribuindo às mulheres determinadas caracte-

rísticas, entendidas como naturalmente intrínsecas. A especificidade da 
função feminina na sociedade, segundo esse discurso, pode ser observa-

da na análise de artigos publicados no Diário Oficial de Minas Gerais. No 
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final do século XIX, por exemplo, isso é evidenciado no artigo traduzido do 
psicólogo francês Gustave Le Bon:2

Ora não se pode contestar, penso, dum lado que a missão da 

mulher é muito diversa da do homem, de outro lado, que sua 

constituição mental é sensivelmente differente. [...] Sob o ponto 
de vista das funcções sociaes, parecerá bastante verosimel, 
eu o espero, aos socialistas mais exagerados que, por alguns 

seculos ainda, o destino mais frequente da mulher será as-

sociar-se ao homem, por uma combinação qualquer mais ou 

menos analoga o casamento, tendo como resultado assegurar 

a perpetuação de nossa especie. A mulher é então chamada, 

provisoriamente ao menos, a procrear, a educar os seus filhos 
e tratar de tornar attrahente a vida domestica. [...] Para educar 
seus filhos e fazer agradavel o interior e do lar, a mulher possue, 
a par da natureza e da educação, qualidades de sentimento 
que a torne, neste terreno, muito superior ao homem (sic) (DIÁ-

RIO OFICIAL DE MINAS GERAIS, 11/6/1892, p. 304).

Nesse texto, Le Bon reforça a diferença biológica como justificativa 
para as distinções sociais estabelecidas entre mulheres e homens. Tam-

bém é possível identificar no artigo citado o quanto os papéis femininos 
de esposa e mãe adquirem uma função social capaz de garantir o “correto 
funcionamento da sociedade”, atribuindo à mulher um lugar de centralida-

de no tocante ao estabelecimento da moralidade.

Para Anne-Marie Sohn (1991), o discurso médico no ocidente 
produziu uma forte pressão para delimitar as condutas das mulheres ao 
interior doméstico, associando os cuidados de higiene às tarefas desen-

volvidas estritamente pelas mães. Segundo a autora, a temática da saúde 

da mulher ocupou considerável espaço no debate da medicina no início 
do século XX, circunscrevendo o feminino as qualidades que se relaciona-

vam as virtudes morais. A autora afirma que, as características atribuídas 

2  Nascido em 1841, na França, Gustave Le Bon dedicou-se à filosofa, ótica, antropologia, 
civilizações orientais e, principalmente, à política e à psicologia, destacando-se, sobretudo, 
nesta última. Defensor das teorias racialistas, acreditava nos princípios do darwinismo social, 

entendendo que os fundamentos da evolução e da seleção natural poderiam ser aplicados às 
ciências humanas, vinculando todo o movimento da história ao comportamento variável de raça 

(CONSOLIM, 2004).
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por estudiosos da biologia feminina às mulheres, em função dos atributos 

essenciais, se constituíram como justificativa para exigir um padrão de 
normatização e se articulavam, estabelecendo um estereótipo específico 
para a mulher. 

Ainda sob a perspectiva das relações constituídas entre o Estado e 
a atuação médica, segundo Margareth Rago (2014), o sanitarismo produziu 
normas familiares com capacidade de formar cidadãos disciplinados à 

disposição da pátria. Para a autora, a instituição familiar, no processo de 
organização da república, era entendida como a base de um projeto de 
normatização da pátria. Nesse sentido, as prescrições médicas para as 
mulheres as instituíam como responsáveis pela higiene dos filhos e pelo 
desenvolvimento nacional.

O sociólogo José Leopoldo Ferreira Antunes (1999) também cha-

ma atenção, em seus estudos, sobre como o saber médico impunha-se, 

nesse período, enquanto conhecimento social aceito para a solução dos 
problemas brasileiros. O autor identificou também que, além desses ba-

searem-se nos princípios do darwinismo social, buscavam fazer uso da 
regulação dos hábitos, retirando do rigor científico o necessário para a 
configuração de pautas culturais e normativas. Essa atuação, permitiu a 
ampliação do controle sobre a vida social, por meio também da medicina.

Analisando o trabalho de diversos médicos higienistas brasileiros 

entre 1870 e 1930, Antunes (1999) afirma que é possível identificar conflu-

ência entre os estudos nacionais e os autores internacionais, como Cesare 
Lombroso3 e seus escritos sobre a natureza feminina. Segundo o autor, o 
diálogo dos médicos brasileiros com as investigações estrangeiras tinha 
por objetivo a produção de um conhecimento sobre a realidade brasileira, 

a partir de condições específicas de nosso meio e para além da experiên-

cia europeia. 

3  Cesare Lombroso foi um médico, antropólogo e higienista italiano. Especializado em 
psiquiatria, dedicou grande parte de sua vida aos doentes mentais, aprofundou seus estudos e 

experiências relacionando a demência à delinquência, o que resultou na obra “Gênio e Loucura”, 
publicada em 1870. Seus estudos foram considerados fundamentais para a criminologia e para 

a construção de teorias que associavam características físicas ao desenvolvimento social. No 

Brasil, as ideias de Lombroso começaram a ter inserção ao final do século XIX (MURARI, 2007).
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Em análise de casos médicos divulgados em jornais e em proces-

sos criminais, Antunes (1999) salienta a ocorrência de casos em que a atu-

ação médica foi responsável por produzir um comportamento socialmente 
desejável para as mulheres. Em alguns desses casos, as prescrições mé-

dicas limitavam os espaços sociais de trabalho das mulheres, em outros 

determinavam sobre sua saúde mental e social. 

Enquanto o médico-legista Nina Rodrigues (1862-1906) divulgava, 
por exemplo, sua proposta de imputabilidade penal para determinados 

grupos étnicos, o médico José Rodrigues da Costa Doria (1857-1938) 
defendeu, por sua vez, a possibilidade de julgamento diferenciado das 
mulheres em relação ao Código Civil. Para Antunes (1999), tal ideia en-

cobria a intenção de fazer com que a mulher permanecesse na condição 
de submissão. Com isso, restringia-se sua participação política a alguns 
cargos públicos e a algumas profissões.

Rachel Soihet (1989), em pesquisa sobre a criminalidade feminina 
na Primeira República, ressalta o papel do médico-higienista Renato Kehl 
(1889-1974) na defesa do casamento enquanto instituição fundamental 
para a união de mulheres e homens. De acordo com a autora, o incentivo ao 

casamento, antes de tudo, intencionava o controle de desejos impetuosos 

que gerariam riscos à saúde. Os médicos estabeleciam regras de conduta 

para o matrimônio, fornecendo orientações que tinham, naquele contexto, 
justificativa científica, com intuito de preservar os ideais de submissão e 
lisura feminina, a fim de garantir o modelo de esposa ideal.

Para Soihet (1989), tanto o campo judiciário como a ação policial 
contribuíram para a construção de relações assimétricas e para a manu-

tenção de valores dominantes dos homens sobre as mulheres. Segundo 

a autora, a legislação do período constituiu-se como um instrumento para 
disciplinar e para impor normas de acordo com as condutas desejadas. 

Nesse sentido, evidencia-se, por exemplo, o Código Civil de 1916 
que estabeleceu a tutela da mulher pelo responsável legal, como o pai ou 

o marido. O matrimônio, nesse caso, era uma associação realizada entre 
desiguais em direitos. O artigo 6º explicitava aqueles que a lei entendia 
como incapazes: “São incapazes, relativamente a certos atos (art. 147, n. 1), 
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ou à maneira de os exercer: II. As mulheres casadas, enquanto subsistir a 
sociedade conjugal” (BRASIL, 1916, artigo 6º). 

Essas prescrições também trataram de estabelecer funções espe-

cíficas e distintas aos sexos, que relacionavam a fisiologia à diferenciação 
comportamental. Ao homem era designado a responsabilidade legal da 

família, a administração dos bens do grupo familiar, incluindo os bens da 
esposa. No artigo 36 desse mesmo Código Civil, a definição do domicílio 
feminino era incluída junto à definição daqueles considerados incapazes: 
“Art. 36. Os incapazes têm por domicílio o dos seus representantes. Pa-

rágrafo único. A mulher casada tem por domicílio o do marido, salvo se 
estiver desquitada (art. 315), ou lhe competir a administração do casal (art. 
251)” (BRASIL, 1916, artigo 36).

Em seu estudo sobre a condição da mulher na sociedade urbana, 

Soihet (1989) mostra a existência de diferentes casos em que os maridos 

requeriam judicialmente o direito que lhes era garantido pela lei, de re-

clamar, caso houvesse alguma suspeita sobre a moralidade da mulher, 

mesmo após o casamento. No artigo 178, o Código determinava sobre a 
anulação do casamento e também sobre qualquer outro ato da mulher 

considerado passível de questionamento:

Art. 178. Prescreve:
§ 1º Em dez dias, contados do casamento, a ação do marido 
para anular o matrimônio contraído com mulher já deflorada 
(arts. 218, 219, n. IV, e 220).
§ 3º Em dois meses, contados do nascimento, se era presente 
o marido, a ação para este contestar a legitimidade do filho de 
sua mulher (art. 338 e 344).
VII. A ação do marido ou dos seus herdeiros, para anular atos 
da mulher, praticados sem o seu consentimento, ou sem o 

suprimento deste recurso necessário (art. 252) (BRASIL, 1916).

Na parte relativa a impedimentos de se fazer algo, o Código Civil 
figurava a proibição das mulheres de se casarem novamente, em caso de 
viuvez, até dez meses após a morte do cônjuge. Essa mesma proibição era 
válida as mulheres que tiveram o casamento anulado. O Código Civil ainda 
definia que era considerado motivo para a anulação de um casamento, 
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dentre outros fatores, o exposto no artigo 219, “O defloramento da mulher, 
ignorado pelo marido” (BRASIL, 1916, artigo 219).

O Código Civil também determinava que competia ao homem as 
decisões relativas ao domicílio da família, responsabilizando-se por prover 
a manutenção familiar, comandando os bens da mulher e dos filhos, sendo 
seu representante legal. Os direitos e obrigações do marido estavam assim 
expressos, bem como os da esposa:

Art. 233. O marido é o chefe da sociedade conjugal. Compe-

te-lhe:
IV. O direito de autorizar a profissão da mulher e a sua residên-

cia fora do tecto conjugal (arts. 231, nº II, 242, nº VII, 243 a 245, 
nº II, e 247, nº III).
Art. 242. A mulher não pode, sem autorização do marido (art. 251):
VII. Exercer profissão (art. 233, nº IV).
VIII. Contrair obrigações, que possam importar em alheação 
de bens do casal.

Art. 243. A autorização do marido pode ser geral ou especial, 
mas deve constar de instrumento público ou particular previa-

mente autenticado.

Art. 244. Esta autorização é revogável a todo o tempo, respei-
tados os direitos de terceiros e os efeitos necessários dos atos 

iniciados (BRASIL, 1916).

À sujeição legal e moral da mulher, articulava-se a expectativa de 

um comportamento de submissão em relação aos desejos do marido. Tais 

preceitos eram prescritos em manuais higienistas e revistas femininas, no 

intuito de demarcar comportamentos esperados para mulheres “honra-

das”, distinguindo-as daquelas de “conduta duvidosa”. Essa dimensão 

pedagógica, presente nos impressos, tinha como objetivo impedir ques-

tionamentos quanto a funcionalidade do casamento e alertar sobre os 

perigos morais de um possível divórcio (MALUF; MOTT, 1998).
De acordo com Maria Izilda Santos Matos (2003), as prescrições 

higiênicas e intervenções médicas desse período foram mais especifica-

mente direcionadas às famílias pobres, por se acreditar que elas, devido à 
condição social, precisavam ser educadas física, higiênica e moralmente. 
Nessa lógica, campanhas profiláticas e educativas foram desenvolvidas de 
diversas formas. Ainda assim, mesmo com a rigidez das prescrições sociais 
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e das leis, não era possível assegurar que todas as mulheres atendessem 
as determinações. Para a mulher pobre, por exemplo, devido às suas 
condições de vida e à necessidade do trabalho, não era possível atender 
as prescrições morais de não frequentar determinados espaços públicos. 

Matos (2003) alega ainda que o modelo idealizado de mulher, na 
época, não era unânime. Na contrapartida das tentativas de padronização 
da mulher, emergiu no Ocidente o debate feminista, a partir das lutas das 

sufragistas no século XIX e também dos movimentos por liberdades, de 
maneira geral, nas primeiras décadas do século XX. Nos jornais analisados, 
foi possível identificar casos de mulheres que ganharam notoriedade nas 
páginas policiais por se envolverem em situações consideradas inapro-

priadas para o universo feminino, como frequentar lugares e horários tidos 

como inadequados. No Jornal Correio da Semana, de Minas Gerais, do dia 

22 de fevereiro de 1914, por exemplo, é apresentado, por um colaborador 
do noticiário, uma denúncia sobre algumas mulheres da cidade mineira 

de Lafaiete:

Chamamos a attenção do sr. Delegado de Policia para algumas 
mulheres da vida facil que á noite se juntam em Lafayette, nas 
proximidades do hotel de Haya, proferindo palavras obcenas 
e, por conseguinte, tornando aquella via pública vedada às 

exmas. famílias (sic) (CORREIO DA SEMANA, 22/2/1914, p. 4).

Não somente o comportamento das mulheres trabalhadoras eram 

questionados no que diz respeito ao comportamento tido como escru-

puloso, como também o comportamento de mulheres da elite, devido à 

adesão aos novos hábitos emancipadores, foram objetos de crítica. No 
mesmo jornal, em matéria de 18 de setembro de 1924, um texto publicado 
no Jornal Correio da Semana denuncia: 

A moda dos cabelos aparados, curtos, vae tomando um 

grande incremento por todo Brasil. Apaixonadas, alucinadas 

pela moda a senhorinhas vão expondo aos golpes baratos das 

thesouras as mais bellas cabelleiras da nossa cidade. É uma 
dó que essa moda, que foi creada pela indolência pela pre-

guiça e logo abraçada pelas mulheres leviana, hoje começa 

a ser contada pela elite de nossa cidade. Essa moda feia e 
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mal impressionante, vem sendo combatida com vehemência 

pelas pessoas de conceito e veneradas, e a imprensa de todo 

país profliga-a valentemente e com desassombro. [...] Não 
corteis o cabelo gentis leituras; a moda, esses pelo vivo da 

volubilidade humana, acaba de decretar a morte dos cabelos 

a la bebê a lagarçonne que no dizer dos entendidos já são 
unfair (sic) (CORREIO DA SEMANA, 18/9/1924, p. 3).

Todo esse conjunto de exigências, sejam elas baseados nos sabe-

res médicos, científicos psicológicos ou higienistas buscaram construir um 
novo modelo de família, que representasse uma referência normatizada e 
moderna. Entretanto, segundo Maluf e Mott (1998) a quantidade de impo-

sições e a complexidade desse modelo acabou por dificultar a efetivação 
desses princípios. Segundo as autoras, 

o dever se impõe como uma exigência exterior que compro-

mete de maneira impiedosa a relação dos agentes sociais 

com suas atividades: o ato de fazer transforma-se em ato 
de consumir normas, regras papéis, funções, isto é, ideais 
convertidos em mercadorias prontas para ser consumidas. As 

prescrições que solidificaram homens e mulheres em papéis 
predeterminados, a mulher na direção do lar e o homem como 

provedor, acabaram por encobrir a população masculina que 

viveu a margem de um trabalho regular e a feminina que 

trabalhava e se estabelecia como responsável pelo sustento 

familiar (MALUF; MOTT, 1998, p. 420).

Esse rígido ambiente de prescrições não passou incólume às crí-
ticas e às resistências femininas. Conforme afirmam as autoras, algumas 

mulheres denunciavam os abusos sofridos, mas se restringiam a pedir 

maior compreensão no casamento. Outras, contudo, lutavam por relações 
fora do casamento, liberdade sexual e independência da figura masculina 
no sustento da família e na educação dos filhos. Essas disputas são tema 
do próximo tópico.
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Educação de mulheres e as concepções do  
pensamento feminino

Como visto, foi possível identificar o estabelecimento de um dis-

curso sobre os padrões de comportamento desejável para as mulheres, 
caracterizado pela articulação entre os campos da Biologia, Psicologia, 
Medicina e Jurídico. Contudo, apesar de toda a intenção controladora, Eli-
zabeth Abrantes (2010) chama a atenção para o fato de que esse contexto 
acabou por permitir uma posição de visibilidade à mulher e uma valoriza-

ção das suas funções na sociedade, ainda que limitadas.
Mesmo diante das diversas exigências a que eram submetidas as 

mulheres, para Abrantes (2010), o papel feminino adquiriu relevância se 

comparado a momentos anteriores da História do Brasil. Essa valorização, 
principalmente da posição de mãe, deu-lhes condição de destaque no 

meio em que viviam. O processo de transformação dos hábitos no con-

texto da modernização possibilitou a inclusão, ainda que paulatina, das 
mulheres na vida e no debate público.

A pesquisa de Cecília Vieira do Nascimento (2004), sobre um 
semanário feminista da segunda metade do século XIX, conclui que se 
inicia, nesse período, um discurso, por parte principalmente de periódicos 
femininos, da mulher como importante agente civilizatório, sendo a família 
seu principal espaço de intervenção social. 

Segundo a autora, esse movimento de valorização da mulher na 
esfera doméstica representou requisito fundamental para a reivindicação 

de novos espaços sociais e políticos. Nesse sentido, para além da afirmação 
de um novo perfil no interior das famílias, as reivindicações femininas foram 
se tornando mais complexas à medida que adentravam no século XX. 

Em outro estudo sobre a imprensa feminina, Dulcínia Buitoni (2009) 
destaca a importância dos periódicos como formadores da opinião pública 

sobre a posição moral das mulheres na sociedade. A autora demonstra a 

existência de duas posições bem distintas: uma tradicional conservadora, 
que enaltecia as virtudes domésticas, o lugar da mulher no lar, referendando 

o domínio masculino na estrutura familiar, e outra progressista, que lutava 
por reconhecimento dos direitos das mulheres, entre eles, a educação.
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Na imprensa conservadora, a mulher foi, de certa forma, responsa-

bilizada pelo bem-estar do Estado, pois dela dependiam a família, o futuro 
da pátria e o progresso. Essas concepções utilizavam dos princípios de 
“mãe civilizadora”, como nomeado por Maria Amália Vaz de Carvalho, em 
texto sobre o que seria a missão da mulher, publicado no Jornal Correio 
de Minas, de 4 de julho de 1897. A autora anuncia, do seguinte modo, os 
“direitos” das mulheres: 

Para a mulher verdadeiramente sensível e nobremente intel-
lectual amar é sacrificar se, é immolar se a todas as horas do 
dia por aquelles que ama, irmãos, país, esposo, filhos; é essa a 
sua felicidade, podia mesmo dizer se a sua sede. [...] refiro me 
a todos os pequenos sacriffícios do seu tempo, dos seus gos-

tos, da sua pessoa; tudo que se passa no silêncio do Lar, das 

escolas, dos hospitaes, ante a mulher, mãi, educadora, irmã de 

caridade, se consagra completamente ao bem estar de dos 

outros, a educa los a Salva los da morte physica e moral. Esta 
missão do sacrifício voluntário é a coroa da mulher, fora deste 
meio em que a sua dedicação enche-se de flores a rodeiam 
emplorando se alegrando-se ella própria, na satisfação supre-

ma do dever cumprido, pode a sua atividade encontrar muitas 

aplicações, mas nenhuma tão nobre, tão própria da sua índole 
e do seu destino (sic) (CORREIO DE MINAS, 4/7/1897, p. 1).

De acordo com Aras e Marinho (2012), a publicação de textos 

escritos por mulheres em jornais conservadores tinha por estratégia con-

vencer as mulheres de seu papel normatizador na sociedade. As autoras 

entendem que os jornais se constituem como discursos pedagógicos, pois 

instigavam a produção de condutas femininas. Margareth Rago (2014), por 
sua vez, reforça a existência de uma perspectiva, entre as mulheres, que 
valorizava a participação na construção de uma sociedade moderna, por 
meio da higienização do lar e dos preceitos de moralidade. Nesse sentido, 

é possível destacar, ainda no mesmo texto, publicado pelo Jornal Correio 
de Minas em 1897, o que afirma Maria Amália Vaz de Carvalho,

quem educa o coração e o próprio espírito, quem o tempera, 
quem o afeiçoa nas suas particularidades mais íntimas é a 
mulher. A questão toda, portanto, é tornar a mulher cada vez 
mais apta para cumprir essa missão. Mas a maternidade não é 
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apenas um longo e por vezes doloroso trabalho physiológico; 
é também um mais longo e mais penoso trabalho moral, 

que consiste no cuidado de cada instante para se criar um 

pequeno ser mais do que nenhum da animalidade necessita 

de proteção e de Amparo, pela absoluta dependência em que 

está de tudo e de todos. E não só a mãe incumbe o nobre 

papel de guarda vigilância do ser que lhe é confiado, mais tem 
de ser ella quem informe o coração e o caráter pelo exemplo 

(sic) (CORREIO DE MINAS, 4/7/1897, p. 1).

Há de se considerar que, apesar dos periódicos conservadores 

defenderem a submissão feminina, havia também espaço para discutir sua 

educação. Alguns autores defendem que a luta pelo direito da instrução da 

mulher foi um importante ponto de convergência entre os pensamentos, 

tanto feministas quanto antifeministas.

De acordo com Maluf e Mott (1998), contudo, o processo de 

estabelecimento das prescrições de comportamento para as mulheres 
não ocorreu sem tensões. As mudanças no comportamento feminino, 
principalmente de mulheres das camadas médias e altas, por exemplo, 

geraram inúmeros conflitos entre os defensores da emancipação feminina 
e os contrários a essa ideia. Soihet (1989), salienta o surgimento de uma 

imprensa que denunciava a violência e a brutalidade no tratamento das 

mulheres. Essas denúncias eram feitas por periódicos ou por ações que 
tinham por objetivo a reivindicação de direitos e de melhorias das condi-

ções de vida da mulher na sociedade. 
Segundo Elisabeth Rago (2005), no contexto das classes médias, 

algumas mulheres defendiam o direito ao voto, reivindicando a igualdade 

conferida na Constituição republicana. Jornais também publicavam de-

núncias das mulheres quanto a depreciação de sua imagem, desigualda-

des de tratamento nos locais de trabalho e a condição de opressão social. 

Um texto escrito por uma mulher, conforme indica o editorial, no Jornal 

Correio de Minas, chama atenção para situações de vulnerabilidade a que 
a mulher era submetida:
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O Bem e o progresso da humanidade não dependem tanto da 

concorrência da mulher acertas misteres até hoje à adistrictos 

ao sexo masculino como na melhoria das condições sociaes 
de que a própria mulher é víctima. É assim que a grande pro-

paganda, verdadeiramente meritória, aqui trata de libertar a 

mulher das verdadeiras escravidões moraes que se chamam 
a miséria, a prostituição, o alcoolismo, o abandono, do homem 

que há desfrutei adesão para sem responsabilidades, deixan-

do-lhes nos braços o fructo de um erro de um crime comum 

(sic) (CORREIO DE MINAS, 5, 4/7/1897, p. 5).

Considerando que a discussão da importância da educação fe-

minina foi um ponto de consonância entre antifeministas e feministas, as 

motivações para isso, contudo, eram diferentes. Enquanto, para as primeiras, 
a educação seria uma forma de habilitá-las para o exercício de sua missão 
natural, no caso das feministas, a educação poderia garantir à mulher con-

dições de lutar por direitos emancipatórios. A exemplo disso, o Almanaque 
Uberabense, de 1909, reproduziu um texto em que Marie Delaroziere ques-

tionava, possivelmente, a fala de uma outra mulher, no que diz respeito ao 
entendimento sobre o papel da mulher naquele contexto: “Mile H e suas 
congéneres foram talhadas a meio século, por o mesmo molde, com a idea 

bem fixa de que o casamento à condição única para mulher; e que, para ella 
trabalhar é decahir [...] (sic)” (ALMANACH UBERABENSE, 1909).

Em contrapartida, a autora do texto afirmava outras possibilidades 
de vida para as mulheres caso elas não realizassem um casamento:

Em vez de esperar que as circumstâncias coloquem as 
donzellas em presente de uma realidade, tanto mais dolorosa 
quando imprevista, é preciso persuadi-las de que o celibato 

é uma eventualidade muito possível, que não é synónymo de 
desgraça todas as vidas podem devem ser fecundas e úteis. 

Para dar, em seguida a essa orientação Geral da Educação 
nos resultados práticos é preciso que os pais adivinhas apti-

dões particulares de suas filhas, as anime a cultival-as, que se 
armem de uma profissão contra uma adversidade que lhes 
possa sobrevir. Sem dúvida, pela lei da natureza, a mulher 
foi feita para ser esposa e mãe; os sentimentos de amor e de 

ternura com que foi dotado seu coração acham, nesse caso 

o Justo emprego; mas é muito possível que ella não venha 
casar; e então com que direito aonde ficar zelosamente tran-

cados esses thesouros de affecto para logo murcharem como 
flores sem ar?! (sic) (ALMANACH UBERABENSE, 1909).
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A autora do texto reforça que o movimento feminista tem um lugar 

de importância no estabelecimento da mulher enquanto sujeito de direito 

e no deslocamento das concepções daquele contexto:

Acho que o feminismo, propagando essa ideia, realizou um 
grande progresso: A mulher não é um ser passivo, feita para 
esperar… E aceitar simplesmente a vida que couberem sorte. 

É, ao contrário, o ser activo, capaz de querer, de ter o seu ideal 
e procurar realizá-lo; deve ser como homem, artífice e não 
vítima do destino. Compenetrada destes princípios, aceitará a 
vida a sós, resignada e corajosamente feliz, e, sem exaltação 
nem zelo exagerado, tomará parte que lhe cabe no trabalho 
commum, contribuindo assim para o bem-estar da humanida-

de (sic) (ALMANACH UBERABENSE, 1909).

Um ponto fundamental no debate feminista diz respeito à possibi-
lidade de voto e à ampliação de espaços sociais ocupados pelas mulheres. 

Também no Jornal Correio de Minas, do dia 4 de julho de 1897, publicou-se 
a fala de outra jornalista sobre o exercício do voto: 

Essa é uma santa cruzada em que, nos diversos paízes, andam 
empenhando tantas actividades femininas, cujo trabalho, cuja 

obra, em incomparavelmente superior aqui pudera ser repre-

sentada por um bacharelado em lettras ou por um triumpho 

no sentido da igualdade da mulher perante a urna de onde 

sahem os deputados ou vereadores (sic) (JORNAL CORREIO 
DE MINAS, 4/7/1897, p. 6).

Outro aspecto importante a ser ressaltado no processo tenso de 

estabelecimento do padrão de comportamento para as mulheres pode 

ser exemplificado pelos estudos de Rachel Soihet (1989) sobre “mulheres 
desviantes”. A autora afirma que não necessariamente tal comporta-

mento, de resistência aos padrões, acontecia de modo consciente e, na 
maioria das vezes, relacionava-se às mulheres pobres, que cometiam 
algum tipo de contravenção, possivelmente motivadas por sua condição 

de vulnerabilidade.

Ainda sobre as mulheres pobres e marginalizadas, Margareth 
Rago (2014) destaca que a moral social incidia mais fortemente sobre esse 
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grupo. Segundo sua análise, a abertura de possibilidades de emprego 

nas indústrias do início do século XX infligiu à mulher pobre o discurso da 
degenerescência. Isso, por exemplo, pode ser vislumbrado em jornais de 
autoria feminina, que destacavam o risco de vulnerabilidade de ser uma 

mulher sem instrução ou orientação. Tendo em vista a bibliografia analisa-

da, constata-se que a insatisfação e as reivindicações por direitos perpas-

savam diferentes classes sociais das quais as mulheres faziam parte.

Conclusão

Tendo em vista o padrão moral de comportamento e as exigências 

no que diz respeito à educação das mulheres e professoras naquele con-

texto, pode-se observar a construção de um discurso que aproximava as 

mulheres da docência, estabelecendo nos regulamentos, por exemplo, a 

preferência da figura feminina no magistério. Os discursos de associação 
do feminino ao Ensino Primário contemplavam desde os princípios de 
vocação natural e predisposição biológica, até a ideia de que a docência 

poderia ser uma profissão moralmente aceitável para as mulheres das 
classes médias e uma oportunidade de melhoria social para as pobres. 

Nesse sentido, as prescrições legais foram estabelecidas, asso-

ciando, paulatinamente, os padrões de moralidade vigentes ao exercício 
da profissão docente. Considerando que esse contexto foi caracterizado 
pela consolidação das mulheres enquanto maioria no magistério, percebe-

-se a articulação entre prescrição de comportamentos morais desejáveis 

para as mulheres e a elaboração da profissão de professora primária como 
profissão feminina. Todo esse processo de elaboração de uma profissão 
que se relaciona intrinsecamente a um gênero específico também a ela-

boração de condutas esperadas em relação as mulheres mesmo fora do 

ambiente escolar.
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CAPÍTULO 5

Formação e atuação de uma educadora mineira 
entre o final do século XIX e início do século XX1

Paula Cristina David Guimarães

“[...] a vida sedentária de estudos livrescos, desde a 

mais tenra idade, provocou cedo a “surmenage” no 

meu temperamento vibrante, exaltado, refreado por 

uma timidez doentia que me isola de tudo e de todos. 

Que esforço, mais tarde, para lutar comigo mesma!”

(Maria Lacerda de Moura).

Introdução 

Este trabalho tem por objetivo apresentar a educadora Maria 

Lacerda de Moura, sobretudo na sua trajetória inicial, em Barbacena, que 

envolve a sua vivência na infância, sua formação familiar e institucional, 

1  Texto baseado em tese defendida em 2016, intitulada “Maria Lacerda de Moura e o estudo 

científico da criança patrícia em Minas Gerais”, sob orientação da profa. Maria Cristina Soares 

de Gouvêa. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUBD-AA3ET9. Acesso em: 

25 fev. 2021. A pesquisa contou com financiamento do CNPq por meio de Bolsa de Doutorado.
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assim como as ações sociais e profissionais que empreendeu dentro e fora 
da Escola Normal em que trabalhou. Essa trajetória será exposta dentro do 

contexto em que se constituiu, apontando para as marcas regionais e na-

cionais de uma política republicana para a efetivação da escola graduada, 
com a qual Maria Lacerda buscou colaborar no início do século XX. 

A trajetória de Maria Lacerda em Barbacena, Minas Gerais, ainda 

é pouco conhecida, pois as pesquisas realizadas até o momento con-

templam, em grande parte, as atuações feminista e anarquista que ela 
desenvolveu no estado de São Paulo (GUIMARÃES, 2016). O contexto de 
Barbacena nos apresenta uma Maria Lacerda filha de pais espíritas, que, 
na infância, sofreu momentos de tensão em sua educação por estudar 

em uma instituição católica. Apresenta-nos, também, uma mulher que 

se casou cedo, mas que logo percebeu que as amarras impostas pelo 

casamento cerceavam a vida da mulher. Ainda, podemos conhecer uma 

professora de Escola Normal que iniciou seu pensamento e suas ações 
amparada fortemente nos discursos nacionalista e científico. Foi possível 
descobrir uma estudiosa e pretensa pesquisadora das questões da Psico-

logia Experimental aplicada à Pedagogia e uma reformadora social que 
buscava, sobretudo por meio da sua escrita, a melhoria das condições de 
vida das pessoas menos favorecidas.

A possibilidade de apresentação dessa Maria Lacerda foi possível 
por meio da consulta a diferentes fontes históricas, muitas delas inéditas, lo-

calizadas em arquivos situados em Barbacena, Belo Horizonte e São Paulo.

Educação e religião: um contexto de tensões 

Maria Lacerda de Moura nasceu em Manhuaçu, Minas Gerais, em 

1887. Aos quatro anos de idade, mudou-se para a cidade de Barbacena, 

também no interior do estado, juntamente com a sua família: pai, mãe, 
irmã e irmão, mais novos do que ela. Com população pequena, cerca de 
8 mil habitantes, a cidade era passagem estratégica para todos os que 

se dirigiam da capital brasileira – o Rio de Janeiro – ao interior de Minas, 
tornando-se importante rota comercial. 
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A precária situação financeira da família fez com que Maria Lacer-
da e sua irmã mais nova fossem matriculadas no Externato de Freiras do 

Asilo de Órfãos da Igreja do Sagrado Coração de Jesus e Maria, instituição 
católica de educação comandada por freiras, que mantinha um setor de 

atendimento às crianças carentes da região (DIAS, 1999). A inserção de 
Maria Lacerda em uma instituição católica de ensino gerou algumas ten-

sões em sua formação, já que seu pai era espírita e anticlerical e só teria 
colocado as filhas naquela escola por falta de condições financeiras para 
custear as mensalidades cobradas por outras instituições. 

Desde cedo, Maria Lacerda foi obrigada a conviver com o sectaris-

mo. De um lado, a Igreja Católica e o medo do pecado; de outro, a família 
e o medo dos espíritos. Durante os quatro anos em que esteve em contato 
com a religião católica, quis ser irmã de caridade e sonhava com todo 

aquele misticismo dogmático que via diariamente na escola. Entretanto, 

analisava que o que sentia era mais medo do inferno do que uma tendên-

cia religiosa estrita. “Lembro-me mesmo que nas minhas concentrações 
infantis, em torno das torturas do inferno, eu imaginava que, si lá fosse ter, 

imediatamente passaria para o lado dos demônios” (MOURA, 1929, p. 3). 
Da religião católica, imposta pela educação que recebia no externato de 

freiras, passou a frequentar as sessões espíritas promovidas pela família, 
envolvendo-se com as leituras e ensinamentos daquela doutrina.

Li, conheci de perto o que é o Espiritismo religioso de sessões 
e preces e o mediunismo, sob todos os aspectos. O medo do 

inferno foi substituído pelo pavor dos espíritos! Criei-me apa-

vorada, numa atmosfera de horror e crença. Em breve, uma 

mistura de catolicismo e Espiritismo bailava no meu espírito 
de criança. Mas, predominava em tudo – o medo (MOURA, 
1929, s.p.).

Influenciado pelo cientificismo, o espiritismo se colocava no quadro 
das ciências positivas ao buscar explicar fatos sobre a condição humana às 

nações do mundo (DEL PRIORE, 2014). Apesar da busca por certa estabili-
dade por meio do discurso da ciência, o movimento espírita sofreu muitas 
tensões que marcaram sua trajetória inicial. Anticlerical de início e asso-

ciado ao pensamento progressista, aos maçons, aos livres-pensadores e 
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liberais com passagens pelo movimento operário anarquista, o espiritismo 

conferia aos seus seguidores ideais diferenciados com relação à política, à 
vida social e à religião vigente.

Percebendo que a educação católica poderia influenciar na forma-

ção espiritual e social de suas filhas, o pai de Maria Lacerda logo as afasta 
do externato de freiras.

Meu pai, anticlerical, espírita convicto, quando sentiu, talvez, 
que essa educação teria influência sobre o nosso espírito 
(meu e de minha irmã, mais moça do que eu) tirou-nos do 

colégio, onde também, apesar da minha pouca idade (dos 6 
aos 10 anos) percebi o espírito de classe, de casta e a injustiça 
com que os católicos estabelecem a diferença econômica e 
de dominismo entre os colegiais e respectivas famílias, no tra-

to aos ricos, aos potentados, e, no desprezo e exploração para 
com os pobres, os humildes e os de cor (MOURA, 1929, s.p.).

Por esse ato, Maria Lacerda considerava o pai o grande responsá-

vel pela sua formação intelectual e o principal incentivador da construção 

do seu caráter. “Passei a admirá-lo cada vez mais. Ele era uma pessoa de 
alma grande e incompatível com a vida social” (MOURA, 1929, p. 3). 

Ao completar 12 anos de idade, Maria Lacerda foi matriculada na 

Escola Normal Municipal de Barbacena, única instituição da região em 

que poderia prosseguir seus estudos, já que ofertava vagas gratuitas para 

alunos pobres. Na referida instituição cursou, dos 12 aos 14 anos, o Curso 
Complementar e, dos 15 aos 17, o Curso Normal (DIAS, 1999).
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Figura 1 – Maria Lacerda de Moura em sua formatura na Escola Normal de Barbacena, 1904.
Fonte: Arquivo Miriam Lifchitz Moreira Leite, Cedem.

No ano em que Maria Lacerda ingressou na Escola Normal 

Municipal de Barbacena, 1898, o currículo se constituía pelas seguintes 
disciplinas: 1) Português e Literatura Nacional; 2) Francês; 3) Aritmética e 
Álgebra; 4) Geografia e princípios de História Geral e do Brasil; 5) Geometria 
e Desenho; 6) Ciências Física e Naturais; 7) Pedagogia; e 8) Aula Prática 
Mista. De acordo com Mourão (1965), esse era um currículo bastante sim-

plificado, resultado de uma crise financeira pela qual passava o governo 
do estado. 

Aos 17 anos de idade, Maria Lacerda se formou professora. Nesse 

mesmo ano, casou-se com Carlos Ferreira de Moura, um “pequeno funcio-

nário” da cidade de Barbacena. Apesar do fim do casamento alguns anos 
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mais tarde, Maria Lacerda deixava claro que se casou por amor e que o seu 

marido era o seu maior amigo, “a pessoa que mais vibrava e, também, a que 

mais sofria” com a sua evolução intelectual (MOURA, 1929, s.p.). O sofrimento 
de Carlos Moura estaria associado ao contexto de uma sociedade que não 
via com bons olhos o sucesso profissional da esposa suplantar o do marido. 

O “marido” da escritora perde a sua individualidade [...], até o 

tró-ló-ló classificou-o de “vira-lata”. [...], que sorte está reservada 
ao marido da escritora, ao marido da poetisa ou da pianista? 
Assim, meu marido, pelo seu nobre caráter, e eu, defendendo a 

minha dignidade de ser livre, talvez acabemos nos divorciando 
dessa comédia do casamento legal. Para sermos amigos, não 
precisamos de selo do Estado (MOURA, 1929, s.p.).

Mesmo após a separação, Maria Lacerda e o marido permaneceram 

amigos e mantiveram a cumplicidade que os uniu no casamento. Grande 

parte dos livros que a professora escreveria no futuro seria dedicada àque-

le que teria sido um dos grandes incentivadores do seu pensamento e de 

suas ações.

A professora e a educadora 

Em 1908, Maria Lacerda começou a atuar como professora na mes-

ma escola em que estudou, a Escola Normal Municipal de Barbacena. Nesse 

período, a instituição era considerada exemplar dentre as suas congêneres.

Situada no centro dessa grandiosa cidade e, por isso mesmo, 

acessível a todos; vem beneficiando, há muitos anos, grande 
número de alunos pobres (mais de 5% sempre gratuitos) [...]. 
Conta com onze professores, dignos dos mais altos elogios, 

por se acharem em perfeitas condições de dar, aos respec-

tivos trabalhos, um cunho verdadeiramente conveniente à 

profícua difusão do ensino normal (TERMO..., 1915, s.p.).

Nas visitas realizadas pelos inspetores de ensino, as “excelentes 
condições” da escola nas suas diferentes esferas sempre eram destaca-

das. Seu prédio foi elogiado com relação ao atendimento das indicações 
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médicas do período, sobretudo no que diz respeito à iluminação e à 
ventilação dos ambientes. Já os materiais didáticos eram considerados 

exemplares, sempre em sintonia com os métodos pedagógicos em voga 

naquele momento, que preconizavam a aprendizagem pelos sentidos e 
pela experimentação. 

Diferentemente da época em que Maria Lacerda se formou, os 

currículos das Escolas Normais em 1908 eram bem mais completos, con-

templando uma carga horária relevante de atividades teóricas e práticas, 

que deveriam ser desenvolvidas ao longo de quatro anos de curso, como 

detalhado no quadro a seguir. 

Cadeiras
Anos do curso Prática 

Profissional
Total das 

horasI II III IV

Português 3 3 2 - 2 10

Aritmética 3 3 2 - 2 10

Geografia Geral e Corografia do Brasil 3 3 2 - 2 10

Música 4 3 - - 1 8

Desenho e Caligrafia 4 3 - - 1 8

Costura e Trabalhos de agulha 4 3 - - 1 8

Trabalhos Manuais 4 3 - - 1 8

Ginástica 2 2 2 1 1 8

Geometria e desenho linear - 4 4 - 1 9

Noções de história natural - - 4 2 1 7

Noções de Física e Química - - 4 2 1 7

História Geral e do Brasil e  

Educação Moral e Cívica
- - 4 2 1 7

Francês - - 5 3 - 8

Pedagogia e Higiene - - - 2 5 7

Aulas por semana 27 27 29 12 20

Quadro 1 – Distribuição da carga horária dos cursos normais em Minas Gerais, 1908. 
Fonte: Mourão (1962, p. 293).
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Maria Lacerda foi responsável pela cadeira de “Pedagogia e 
Higiene”, que envolvia as atividades de ensino e as atividades de direção 

no Pedagogium. Atuava no 4º e último ano do curso e trabalhava com 
os conteúdos que envolviam a história da educação, os métodos gerais 

do ensino, a organização e a legislação escolar, a psicologia infantil e 
higiene, além das noções sobre os cuidados médicos práticos para com 
as crianças. Era elogiada pelos inspetores regionais de ensino por ser 

uma professora atualizada com o que havia de mais recente dentro dos 
estudos sobre a educação. 

Dona Maria Lacerda de Moura é uma estudiosa: lê constan-

temente. Sua aula de Pedagogia, conforme verifiquei por 
ocasião dos exames, é excelente, conhecendo as alunas, 

teoricamente, as principais experiências, referidas principal-

mente por Claparède e Pizzoli (TERMO..., 1917, s.p.). 

Sobre as aulas práticas, não se tem maiores informações sobre a 
atuação de Maria Lacerda; sabe-se que elas aconteciam no Pedagogium 

da Escola Normal de Barbacena. Os Pedagogiuns foram cursos primários 

anexos às Escolas Normais que objetivavam oferecer a possibilidade da 

“prática” aos “alunos-mestres” e também proporcionar educação física, 
intelectual e moral às crianças, sem distinção de sexo. Os Pedagogiuns 

deveriam ser dirigidos pelo professor da cadeira de Pedagogia da Escola 

Normal (MOURÃO, 1962). No caso da Escola Normal de Barbacena, a res-

ponsável pelo Pedagogium foi Maria Lacerda, que foi sua diretora desde 

sua inauguração, que aconteceu em 1914. 
Além das atividades de ensino na cadeira de “Pedagogia e Higiene” 

e da direção do Pedagogium, Maria Lacerda também acumulava outras 

atividades dentro da Escola Normal de Barbacena. Participava como 
membro efetivo da Congregação e compunha as bancas de avaliação dos 
normalistas. Participava com maior frequência das bancas das disciplinas 
de “Francês” e de “Trabalhos manuais” destinadas às alunas, que envolviam 

atividades de costura e bordado (LIVRO..., 1906-1912). 
Concomitantemente à sua atuação como professora na Escola Nor-

mal, Maria Lacerda iniciou as suas atividades como escritora, enviando crô-
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nicas para os jornais locais a partir de 1912. O tema central de seus primeiros 

escritos era a educação, apontada por ela como possuidora de limites e 

também de possibilidades para o avanço na formação da nação brasileira.2

Naquele momento, Maria Lacerda estava imersa na realidade de 

uma cidade que foi considerada a “meca dos políticos brasileiros” e uma 
das líderes da campanha republicana no Brasil. Assim como muitos de seu 
tempo, compartilhava da propaganda de difusão da civilização e do pro-

gresso, a serem desencadeados, sobretudo, pela instituição escolar refor-

mada, ou seja, aquela que, redefinindo sua administração, modernizando 
seu espaço e racionalizando seus procedimentos de ensino, efetivaria a 
mudança tão sonhada para a população brasileira (VEIGA, 2011). 

Os ideais republicanos pautaram as ações e os discursos de Maria 
Lacerda durante quase toda a sua trajetória em Barbacena. Assim como 

grande parte dos intelectuais e educadores daquele período, ela pensou e 
criou possibilidades reais de transformação da sociedade, utilizando como 
eixo a educação escolarizada. Prova disso foi a criação, por ela, em 1915, 
da Liga Barbacenense Contra o Analfabetismo, considerada a primeira a 
se organizar no Brasil em apoio ao projeto nacional da Liga Brasileira de 
Combate ao Analfabetismo (LBCA). 

A cerimônia de inauguração da Liga Barbacenense contra o 
Analfabetismo contou com uma conferência proferida por Maria Lacerda, 

intitulada “Uma campanha patriótica”, que logo depois foi publicada no 

jornal A Noite. Sua fala foi pautada pelos ideais republicanos de construção 

e defesa de uma identidade nacional, tão difundidos pelo governo no perí-
odo. A Liga contava com doações diversas, que ajudavam na manutenção 
de suas atividades, por exemplo, a de manter uma escola noturna para 

adultos analfabetos.

2  Esses primeiros escritos foram reunidos e publicados em seu primeiro livro: “Em torno da 
educação”, de 1918.
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A atuação social em Barbacena

Maria Lacerda também teve participação ativa nas questões sociais 
de sua cidade. Uma delas foi para a construção, em 1912, de casas para 

pessoas pobres de Barbacena, a chamada Vila Dom Viçoso. De acordo 
com os jornais da época, para angariar fundos para a construção das casas, 

Maria Lacerda organizou diversas atividades culturais na cidade: apresen-

tações teatrais e musicais com as alunas da Escola Normal, exposições e 
venda dos trabalhos manuais, leilões de objetos diversos que conseguia 
por doações, entre outras. Segundo uma de suas ex-alunas, Maria Lacerda 
escrevia e ensaiava muitas apresentações de teatro, em sua própria casa. 
Muitas peças eram comédias que a própria Maria Lacerda escrevia de 

“forma muito engraçada”, “falando das pessoas da cidade” (DEPOIMENTO 
DE DONA ANITA COUTINHO, BARBACENA, 1979). 

Outra ação social da qual Maria Lacerda esteve à frente, ainda no 

ano de 1912, foi a criação do Lactário de Barbacena. O objetivo era o de 

dar assistência às lactantes pobres por meio da distribuição gratuita de 

leite. Sua criação esteve inserida no contexto das ações médicas sobre a 
infância e seu desenvolvimento. 

Na vida pessoal, Maria Lacerda também tomou importantes deci-

sões no ano de 1912. Apesar de não ter tido filhos no casamento, adotou 
Jair, um sobrinho, e Carminda, uma órfã carente. Sobre a criação de seus 
filhos, poucas informações foram encontradas, apenas pequenos registros 
em suas publicações. O primeiro se faz em seu segundo livro publicado, 
“Renovação”, no qual faz uma dedicatória aos filhos. O segundo registro se 
dá em um artigo publicado no jornal A Lanterna, em 1935, quando relata 
o rompimento que teve com o filho Jair, por ter se tornado integralista 
durante a década de 1930. 

Criei uma criança, um sobrinho, eduquei-o ao meu lado, com 
o meu exemplo, em meio anticlerical, entre revolucionários 

autênticos – operários, intelectuais livres. Tomei-o aos quatro 

anos de idade, morou na minha casa, sem interrupção, du-

rante quinze anos. Era meu filho. Chama-se Jair Lacerda Cruz 
Machado. Por motivos de saúde, saiu de São Paulo, em busca 
do seu clima natal. [...] Entreguei-o apto a lutar pela vida, com 
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oito preparatórios. Passaram-se anos. A sua atitude de algum 
tempo me fez desconfiar que Jair entrara para as fileiras in-

tegralistas. Ha meia dúzia de dias eu tive a confirmação: não 
só Jair é integralista como já é tenente. Pois bem: meu filho 
adotivo morreu. [...] Ele é soldado da Igreja, do Despotismo, 
do Terror, da Violência pela Violência. [...]. Se amanhã uma 
“expedição punitiva vier em minha busca, Jair pode sossega-

damente fazer parte do bando, não o reconhecerei no meio 
dos seus pares (sic) (MOURA, 1935, p. 151). 

No registro, é possível perceber que Maria Lacerda ofereceu 
aos filhos uma educação voltada para o seu posicionamento político e 
religioso, antifascista e anticlerical. Para Maria Lacerda, a guerra sempre 
foi algo injustificado. 

Foi ainda no ano de 1913 que Maria Lacerda começou a enfrentar 

o que chamou de “luta de ideias” contra uma pessoa de sua família. Ao 
mencionar o fato em sua autobiografia, não revelou de quem se tratava, 
mas enfatizou a fala da pessoa: “Você precisa de mais moderação”, “Que 
expressões são essas?”, “Certas verdades não se dizem!”, “Mais cuidado!”, 
“Não fica bem!”, “Você vai mal!”. Diante dessa situação, Maria Lacerda con-

fessava ter travado uma luta com “o que poderão dizer” (MOURA, 1929). 
Suas leituras anarquistas e sua formação espírita e anticlerical, herdada de 
seu pai podem ter repercutido negativamente na imagem de Maria Lacer-

da em Barbacena, sobretudo porque desempenhava a profissão docente, 
posição de bastante prestígio na época.

É preciso considerar que esse lugar de destaque – o da Escola 

Normal – extrapolava os limites espaciais dessa instituição e avançava 

para outros lugares, por exemplo, a própria sociedade barbacenense. As 

ideias de Maria Lacerda chegavam a esse público por vários meios, entre 

eles o jornal A Pétala, editado por quatro alunas de Maria Lacerda, que se 
apresentavam por pseudônimos: Resedá, Magnólia, Orchídea e Moyosotis. 
A escrita desse jornal voltava-se para os temas educacionais, de informa-

ções sobre higiene e sociedade, como também sobre conhecimentos de 
literatura e de humor. Grande parte da escrita do jornal se voltava para o 

movimento feminista, mostrando seu avanço em países como a Inglaterra 
e a França e, em contrapartida, o seu atraso no Brasil (A PÉTALA, n. 4, p. 1). 
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É preciso ressaltar que, em nenhum dos números publicados pelo 
A Pétala, foi divulgado o nome das alunas responsáveis pelo jornal, como 

também não foi mencionado o nome de Maria Lacerda como orientadora 

desse trabalho.3 É necessário avaliar que tal situação pode ter se dado 
pelo contexto de uma cidade de tradição católica, onde o casamento e 

a submissão da mulher perante o marido eram comuns. Naquele cenário, 

o debate sobre o feminismo não era visto com bons olhos, sobretudo 

quando partia de normalistas que teriam como função educar as crianças 

da cidade e região. 

A escritora e a intelectual engajada

Foi também no ano de 1918 que Maria Lacerda lançou o seu pri-

meiro livro, “Em torno da Educação”. Publicado pela Livraria Teixeira, de 
São Paulo, o livro reúne artigos, conferências e discursos produzidos ao 
longo das suas atividades na cidade de Barbacena, principalmente como 

professora da Escola Normal Municipal. Como anunciava a própria Maria 
Lacerda, “este livro será uma introdução a outros livros que desde alguns 

anos elaboro, e que tratarão mais largamente do problema de educação, 

da psicologia infantil, da psicologia feminina” (MOURA, 1918, p. 6). Na pu-

blicação, os referidos temas são trabalhados em sintonia com o discurso 

nacionalista da época, que desejava construir uma identidade patriótica 

para o país a partir da educação da infância.
As críticas ao primeiro livro de Maria Lacerda, em grande parte po-

sitivas, vieram logo após a sua publicação e dos mais diferentes lugares do 

Brasil. Elogiavam a produção da autora mineira e a elevaram à condição de 

intelectual, sendo considerada importante contribuidora para a educação 

e uma das mais brilhantes defensoras das causas da nação.4 “[...] Foi muito 

bem recebido pela crítica, aplaudidíssimo” (MOURA, 1929, s.p.). 

3  Tais informações só foram descobertas a partir do entrecruzamento de informações contidas 
no Livro de Atas da Escola Normal Municipal de Barbacena, em que era anunciada a criação de 

um jornal por Maria Lacerda de Moura, e de notícias de outros jornais da cidade de Barbacena, 

que anunciavam a chegada de A Pétala como trabalho das normalistas da referida escola. 

4  Tal adjetivo aparece com recorrência nos jornais da cidade de Barbacena.
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Já em 1919, publicou “Renovação”, considerado por Maria Lacerda 
uma produção que rompia com algumas ideias defendidas no livro anterior. 

O novo livro já indicava, pelo título, a mudança do pensamento da educado-

ra, que começava a ver a sociedade com outro olhar. A “renovação” se deu 

no momento em que ela passou a direcionar seus esforços para a denúncia 

da opressão da mulher e para a crítica ao modelo tradicional e burguês do 
sistema escolar. Apontou que faltava literatura feminina, livros que pudes-

sem educar a mulher com relação aos seus direitos e deveres, sobretudo 

com relação à maternidade e à formação da infância. Foi pensando nesse 

contexto que Maria Lacerda apresentou “Renovação” como possibilidade de 
suprir essa demanda. Entretanto, anunciava que o livro talvez não fosse bem 
visto em uma sociedade conservadora e tradicionalista, pois versava sobre 

o feminismo e o sufrágio, e apontava o catolicismo como um dos maiores 

empecilhos para o progresso da mulher (GUIMARÃES, 2020).
A partir da publicação de seus dois primeiros livros, das suas ações 

sociais em Barbacena e da sua atuação na esfera educacional, Maria Lacer-

da passou a ser considerada uma intelectual pelos jornais e críticos de seu 
tempo, que noticiavam e comentavam seus ideais. Seus posicionamentos 

se faziam em relação ao contexto no qual viveu, em que o governo e a 
religião católica buscavam certo controle social, em que a mulher e os mais 

pobres tinham poucos direitos, e a educação da infância não se efetivava 

diante de uma formação limitada e atrasada. Maria Lacerda se colocava não 

apenas como alguém que se destaca em um determinado meio e a partir 

de um determinado objeto de estudo ou pesquisa, mas como alguém que 

se arriscava ao debate, que ousava sair de sua disciplina e que, fortalecida 

por uma autoridade adquirida, no caso a de professora de Escola Normal, 

considerava natural e útil misturar sua voz aos grandes debates da cidade.

Uma coisa difícil era, em Minas Gerais, ser anticlerical, contra 

a padralhada, contra a Igreja Católica, muito difícil, muito raro 
em Minas. Ela era professora de escola normal e era anticle-

rical, e é claro que era uma mulher mal vista [...]. Em Minas ela 

era criticada pelo anticlericalismo. Ela era elogiada pela gente 

do povo, que conhecia apenas a professora de Barbacena, ela 

era amada (DEPOIMENTO DO SR. OCTÁVIO BRANDÃO, 1979).
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Além do trabalho intelectual voltado para as causas sociais, de 

defesa de uma nova posição política diante dos direitos das mulheres e 
dos mais pobres, Maria Lacerda também esteve imersa nos debates sobre 

a melhoria da educação no país, principalmente da educação da infância. 
Nesse contexto, apontava as contribuições das novas ciências aplicadas à 
pedagogia, sobretudo a psicologia experimental. 

Ciência e educação da infância

Em fevereiro de 1919, Maria Lacerda começou a se corresponder 

com Belisário Penna (1868-1939), importante médico-sanitarista, que 
colaborou no combate à febre amarela, à malária e a outras doenças no 
território nacional. 

Ao que tudo indica, foi Maria Lacerda quem iniciou a troca de cor-

respondências com Belisário Penna. Ela teria enviado o seu primeiro livro, 
“Em torno da Educação”, logo após a sua publicação e, em troca, recebeu 

do médico “Saneamento do Brasil”, publicado em 1918.

Apesar de não terem sido encontradas, é possível afirmar que 
as cartas que Maria Lacerda escrevia para Belizário Penna eram pronta-

mente respondidas. Isso fica evidente quando a professora agradece o 
recebimento de um livro, de cartões e folhetos enviados pelo sanitarista e, 
principalmente, por ter atendido ao convite da professora e ir a Barbacena 

realizar palestras sobre educação e higiene. 
Todos os jornais da cidade noticiaram a visita de Belisário Penna à 

terra natal, que aconteceu em setembro de 1919. Para receber o importante 
“filho da terra”, foram organizadas várias homenagens com apresentações 
musicais e teatrais. Em sua comitiva também esteve presente sua filha, 
Eunice Penna, e Renato Kehl (1889-1974), reconhecido médico e influente 
eugenista brasileiro do início do século XX que, junto a Belisário Penna, 
proferiu algumas palestras sobre eugenia.

A iniciativa de Maria Lacerda em convidar Belisário Penna para 
falar de seu trabalho em Barbacena pode ter surgido de um interesse pelo 

movimento higiênico e eugênico, que teve grande destaque no Brasil no 
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início do século XX. Contudo, pode ter nascido, também, de um interesse 
pessoal, imerso na vontade de saber mais sobre as questões científicas 
que poderiam ser aplicadas na educação da mulher e da infância. 

O interesse em desenvolver investigações científicas do ser hu-

mano, de conseguir conhecimentos “objetivos” e “verdadeiros” sobre sua 

vida e seu desenvolvimento, não foi característica exclusiva da educadora 
mineira. Muitos estudiosos, amparados, sobretudo, no positivismo do 

século XIX, tiveram o interesse de libertar a humanidade das explicações 
de cunho metafísico e teológico sobre o mundo e buscaram novas infor-
mações que fornecessem compreensão mais convincente sobre a origem 
e evolução da vida (GOULD, 1999). 

A crença nos estudos científicos gerou algumas correlações entre 
seus resultados e as condições da vida da humanidade, inclusive na esfera 
social. Esse fato ficou conhecido como “determinismo biológico”, ou seja, a 
ideia de que as pessoas de classes sociais mais baixas possuíam um “ma-

terial intrinsecamente inferior”, como cérebros mais pobres, genes de má 

qualidade etc. (GOULD, 2003, p. 17). Essa correlação passou a ser cada vez 
mais buscada, pois o interesse era descobrir formas de intervir e modificar 
a vida, principalmente na esfera social. Nesse sentido, tais investigações 
e seus resultados passaram a interessar a médicos, fisiologistas, políticos, 
educadores e a todos aqueles que acreditavam no uso da ciência em prol 

de uma sociedade melhor. 

A escola e a educação, vistas como condição de melhoria da 

sociedade futura, tornaram-se campo das investigações científicas. A 
ciência passou a questionar e intervir na forma de educação e na escola 

que existia, propondo mudanças para a sua melhoria e aperfeiçoamento. 

Nesse cenário, algumas ciências tiveram maior destaque no terreno da 

educação. É o caso da medicina, considerada a ciência que elevaria a 
escola e a educação à condição de cura para os males de uma sociedade 

representada sob os signos da incivilidade, da desordem e do curan-

deirismo. Também a psicologia, que traria à educação certa renovação, 

definindo as variações psicológicas dos alunos de acordo com a idade, 
identificando as diferenças individuais e organizando as classes de acordo 
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com as capacidades das crianças para a aprendizagem (CAMPOS; ASSIS; 
LOURENÇO, 2002, p. 32). 

Apesar de as ciências apresentadas anteriormente terem suas 

especificidades, as fronteiras entre os seus discursos e ações, quando 
voltadas para a educação, não eram muito definidas. Entre a medicina e 
a psicologia, por exemplo, estava a Biologia, ciência que forneceu infor-

mações importantes sobre o organismo humano, que permitiram traçar 
relações deste com o meio. Exemplo disso foi a carteira biográfica escolar, 
documento de prática científica utilizado na escola para reunir informações 
diversas sobre os alunos: seus aspectos físicos, seu nível de inteligência, 
o ambiente familiar no qual vivia, seus traços hereditários, entre outras 

informações (CARVALHO, 2011). 
Foi nesse terreno de diferentes saberes científicos que surgiu a 

Psicologia Experimental, que teve grande destaque na instituição escolar 
no início do século XX. Seu objetivo era a investigação objetiva dos fe-

nômenos psicológicos. Caracterizada pelo uso do método de observação 
do comportamento em relação a estímulos externos, a psicologia expe-

rimental se ramificou basicamente em duas direções: a dos estudos dos 
processos psicológicos elementares, de caráter mais fisiológico, e a dos 
estudos dos processos psicológicos superiores, associados, principal-

mente, à investigação da inteligência. 

No Brasil, os estudos da Psicologia Experimental buscaram con-

tribuir para o sonho de constituição de uma república. A crítica maior era 
que o país não possuía uma população que lhe desse o status de nação 

civilizada, e por isso enfrentava problemas de todas as ordens, mas que, 
ao final, eram atribuídos a um só responsável: o povo brasileiro. Foi nesse 
processo que a criança, tida como possibilidade real de transformação 

do Brasil por meio de seus processos de escolarização, foi tomada por 
discursos diversos como a esperança maior para a salvação da república. 

Foi em maio de 1919 que Maria Lacerda enviou à Secretaria do In-

terior um requerimento cujo objetivo era aplicar experiências de Psicologia 
Experimental em crianças das escolas da cidade de Barbacena. Para isso, 
solicitava o tempo máximo de três horas semanais no Grupo Escolar de 

Barbacena, na Escola Normal Municipal, nas escolas isoladas existentes 
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na cidade, e no Colégio Imaculada Conceição. Para justificar seu pedido, 
a proponente evidenciou o pioneirismo do seu projeto. Afirmava que 
procuraria “trazer luzes para o magno problema nada explorado no Brasil, 
[...] não me consta que, aqui, alguém tenha feito um estudo experimental” 

(MOURA, 1919). 
É preciso considerar que o projeto de estudo científico da infância 

de Maria Lacerda se apresentava de forma isolada de reformas educa-

cionais maiores, como as promovidas pelo estado de Minas Gerais no 

final da década de 1920, por exemplo. Por isso, o projeto gerou debates 
importantes durante os 18 meses em que esteve em análise na Secretaria 

do Interior, mostrando o quanto as questões da Psicologia Experimental 
aplicada à educação ainda eram incipientes e desconhecidas no estado.

O projeto proposto pela professora mineira não foi efetivado, já 

que seu requerimento foi autorizado pela Secretaria do Interior somente 
em 1920, poucos meses antes de sua ida para São Paulo, lugar em que 
abandonou a carreira docente em sua forma institucionalizada e começou 
a se dedicar às causas feministas e anarquistas.

Sua trajetória em São Paulo envolveu trabalhos diversos, como a 
direção da Revista Renascença, em 1923, a escrita de artigos para jornais 

do Rio Grande do Sul, Santos, Rio de Janeiro e também São Paulo no jornal 
O Combate; traduções e um posfácio à “Apologia de Sócrates”. Com o surto 
de industrialização em São Paulo passou a escrever para os jornais operá-

rios anarquistas e comunistas, escreveu grande parte da sua produção: “A 
Mulher é uma degenerada” (1923), “Lições de Pedagogia” (1925), “Religião 
do Amor e da Beleza” (1926), e “De Amundsen a Del Prete” (1928). 

Entre 1928 e 1937, viveu em uma comunidade em Guararema, 

formada por anarquistas e desertores espanhóis, franceses e italianos 

da Primeira Guerra Mundial, que viviam de seu trabalho agrícola e comer-
cializavam os excedentes da produção. Com a repressão política do gover-
no Vargas, a comunidade se desfez, levando Maria Lacerda a refugiar-se 
em Barbacena, onde permaneceu por pouco tempo devido à recepção na 

cidade, que, de acordo com Leite (1984), foi novamente hostil. Mudou-se, 
então, para o Rio de Janeiro, onde fez parte da Rosa Cruz, mas se distan-

https://pt.wikipedia.org/wiki/Guararema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rosa_Cruz
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ciou desta publicamente, após saber que sua sede em Berlim havia sido 
cedida aos nazistas. 

Em seus últimos anos de vida, publicou “Português para os cursos 
comerciais”, de 1940, abandonou o jornalismo e as conferências, dedican-

do-se à teosofia, às ciências ocultas e à astrologia, lendo horóscopo em 
uma rádio local. Morava sozinha na Ilha do Governador, onde se corres-

pondia regularmente com sua amiga de Barbacena, Albininha. Desde a 

sua saída da cidade mineira, era a amiga quem lhe enviava notícias sobre 
sua mãe.

Em sua última palestra, em 1944, um ano antes de morrer, chama-

da “O silêncio”, em que parecia justificar sua situação de isolamento, falou 
sobre a importância da solidão como um despertar para o nascimento 

do ser espiritual, com o cortejo de alegrias interiores. Como bem afirma 
Leite (1984), os rompimentos que Maria Lacerda teve com a sua família, 
com as feministas, com os comunistas, com os anarquistas e até com os 

Rosa-Cruzes revelam a sua coragem de pensar por si mesma e de fazer 
sua escalada espiritual sem se submeter às opressões externas. 

Algumas considerações 

É importante observar que, mesmo longe da escola em sua traje-

tória em São Paulo, a professora não abandonou as questões da educação 
com as quais esteve envolvida em Barbacena. No ano de 1922, enviou 

quatro “memórias” para o 1º Congresso Brasileiro de Proteção à Infância 
(CBPI), que aconteceu no Rio de Janeiro. Elas tratavam de abordagens 
diferenciadas sobre a educação da infância, como na memória “O actual 

regimen social solucciona o problema da proteção à infância? (sic)”, em 

que Maria Lacerda contestava a ideia da proteção e da caridade existentes 

naquele momento, dizendo que não se tratava de dar à criança o que se 
acumulou à custa do trabalho alheio, mas, sim, de restituir por meio do 

combate sistemático às causas da miséria. Já na memória, “Educação lai-

ca”, argumentava a favor da liberdade da criança, inclusive sobre as suas 

escolhas espirituais. A terceira e a quarta memórias: “A educação feminina” 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Berlim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nazismo
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e “Das vantagens da educação intellectual (sic) e profissional da mulher na 
vida prática das sociedades”, discutiam a educação da mulher, criticando a 

formação assimétrica que era dada aos gêneros masculino e feminino. Na 

sua visão, a educação da mulher deveria ser tratada com grande respon-

sabilidade, já que a ela era confiada a infância, futuro do país.
Após o envio das memórias para o Congresso, Maria Lacerda ainda 

se dedicaria a uma última publicação voltada para as questões educacio-

nais da infância, o livro “Lições de Pedagogia”, de 1925. Ao que tudo indica, 
o livro foi idealizado ainda na fase de Barbacena, já que foi anunciado 

como publicação a ser impressa ainda em 1919, no livro “Renovação”. A 
nova publicação se direcionava à formação de normalistas para o seu 

trabalho com a criança na instituição escolar. Nele, afirmava a pedagogia 
enquanto ciência, amparada, sobretudo, pela Psicologia e pela higiene, 
discorrendo às normalistas sobre as características psicológicas dos jogos 
e da ginástica escolar, da educação dos sentidos e do crescimento físico 
da criança. 

Esse último livro se volta para a educação da infância, refletindo o 
desejo de Maria Lacerda em estudar cientificamente a criança. Isso pode 
indicar que, apesar de seu projeto não ter sido realizado em Barbacena, 

seu interesse pelo assunto permanecia, tendo sido um dos que mais lhe 

chamou atenção, mas que, por outro lado, o que menos tem sido associa-

do à sua trajetória e atuação. 
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CAPÍTULO 6

Meninas nas escolas e outras formas de  
educação feminina em Belo Horizonte entre  

as décadas de 1940-19601

Isabella Brandão Lara

Ana Maria de Oliveira Galvão

Introdução

Desde os primeiros anos da cidade de Belo Horizonte, a educação 
foi incluída como parte de seu projeto de modernização. Cynthia G. Veiga 
e Luciano de Faria Filho (1997) mostram que, ainda na fase de implemen-

tação da nova capital, no início do século XX, a comissão construtora se 
preocupou não somente com o progresso material, mas também com o 

desenvolvimento das mentes e da “produção de novas formas a serem 

assumidas pelos seus habitantes”. Isso significava, de modo geral, (re)

1  Texto baseado na dissertação defendida em 2019, intitulada “O ensino do bordado na trama 
da cidade: um estudo sobre gênero, identidades e educação feminina em Belo Horizonte entre as 

décadas de 1940 e 1960”, sob orientação da professora Ana Maria de Oliveira Galvão. A pesquisa 

contou com financiamento da Capes por meio de Bolsa de Mestrado.
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educar os sujeitos na sua relação com a urbanidade ou, ainda de acordo 

com os autores, “incorporar culturalmente os sujeitos sociais em suas dife-

rentes manifestações, na perspectiva da formação de homens e mulheres 
civilizados e educados” (VEIGA; FARIA FILHO, 1997, p. 204).

A preocupação com a formação de cidadãos modernos não era 

uma especificidade do início do século XX, pelo contrário, caminhou por 
várias décadas até alcançar os Anos Dourados, ápice do movimento de-

senvolvimentista no Brasil. Maria do Carmo Xavier (2012) observa que, entre 
as décadas de 1950 e 1960, o debate educacional esteve, muitas vezes, à 
serviço da superação do subdesenvolvimento, voltando-se para a formação 

de mão de obra industrial e para as novas demandas intelectuais e culturais 

brasileiras. No Plano de Metas do governo do presidente Juscelino Kubits-

chek (1956-1961), documento que visava à aceleração o desenvolvimento 
do país, a educação foi incorporada como um de seus cinco pilares e foi de-

batida amplamente por diferentes setores da sociedade. Segundo a autora:

Na teia dos discursos em prol do ajustamento dos indivíduos 
às demandas do novo tempo, a escolarização da população 
foi abordada, ao lado da industrialização, como fator dinâ-

mico do desenvolvimento econômico e do progresso social. 
Industrialização e escolarização assumiram naquele tempo 
a condição de elementos intensificadores das mudanças 
culturais tidas como necessárias para que o desenvolvimento 

pudesse ocorrer. A educação escolar foi tratada como meca-

nismo de promoção da mudança social, seja por seu potencial 

de formação de mão de obra qualificada, o que promoveria o 
aumento da produtividade e permitiria a elevação do padrão 

material da vida da população; seja por sua capacidade de 

difundir nova mentalidade social, que, com seu rol de con-

sequências práticas, aceleraria o processo de construção 

da democracia e o ingresso do país no patamar das nações 
desenvolvidas (XAVIER, 2012, p. 210). 

Em tempos de mudanças, de intensos processos de migração e 

de urbanização, investir em educação era, segundo a autora, investir na 
“modernização social”, isto é, mais do que formar técnicos e profissionais 
coube à escola preparar a população para a vida em uma sociedade in-

dustrial e democrática (XAVIER, 2012, p. 220). 
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Em Belo Horizonte, entre as décadas de 1940 e 1950, a expansão da 
educação escolarizada acompanhou o intenso debate desenvolvimentis-

ta. Novas escolas primárias, sobretudo na região suburbana, “praticamente 

abandonadas até então” (BELO HORIZONTE, 1954, p. 80) foram constru-

ídas pelo poder público a fim de atender os moradores das vilas e dos 
bairros recém-estruturados. No ano de 1952, dos cinco grupos escolares 
municipais criados, todos se localizavam em comunidades afastadas do 
centro da cidade: (1) O Grupo Escolar Francisco Bressane de Azevedo, no 
bairro São Paulo (para atender as vilas Modelo, Operária do Matadouro, 
Americana, Severa, São Marcos e Pirajá); (2) Grupo Escolar Antônio Aleixo, 
no Barreiro; (3) Grupo Escolar Benjamin Jacob, no bairro Sion (tendo como 

público os moradores das vilas Anchieta, Real Grandeza, bairro do Carmo 
e ex-colônia Afonso Pena); (4) Grupo Escolar Aarão Reis, na vila Salgado 
Filho; (5) Grupo Escolar Cornélio Vaz de Melo, na vila Maria Aparecida 
(BELO HORIZONTE, 1954, p. 79-82). Outros tantos grupos escolares eram 
de gestão estadual, como o Grupo Escolar Sandoval de Azevedo2, funda-

do em 1928 no bairro Horto, e o Grupo Escolar Maurício Murgel, de 1945, 
localizado na Nova Suíça. Essa dispersão das unidades de Ensino Primário 
visava suprir a demanda deixada no início do século XX, quando a maioria 
das escolas foi implantada próxima à região central da capital. Ocupando 

os melhores prédios e com arquitetura oponente, os primeiros Grupos 

Escolares de Belo Horizonte, segundo Luciano de Faria Filho (2000, p. 30), 
materializavam as “projeções político-culturais republicanas que se queria 
imprimir à/na nova capital mineira”, compondo o desenho urbanístico 
harmônico e idealizado para a jovem cidade. Contudo, o mesmo não era 
visto nos Grupos Escolares das regiões suburbanas, que muitas vezes 
funcionavam em más condições, sem despertar grandes preocupações 
das autoridades. É a essa dicotomia que Luciano de Faria Filho (2000) se 
refere ao caracterizar a educação primária de Belo Horizonte do início do 
século XX como “dos pardieiros aos palácios”. 

2  O decreto n. 8.331, de 17 de março de 1928, transforma a Escola Reunida em Grupo Escolar 
Sandoval de Azevedo (MINAS GERAIS, 1928). 
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A tabela 1 apresenta o quantitativo de instituições de Ensino Pri-
mário em Belo Horizonte entre 1945 e 1953, em que é possível observar 
o crescimento do número de escolas na capital, correspondendo a um 

aumento de 173% em menos de uma década:3

Tabela 1 – Número de Escolas de Ensino Primário em Belo Horizonte entre os anos de 1945 e 1953.

Ano Unidades escolares

1945 131

1946 143

1947 217

1948 243

1949 221

1950 247

1951 238

1952 270

1953 357

Fontes: Anuário Estatístico de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 1952, p. 354) e Anuário Estatístico 

de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 1955, p. 315). 

Vale destacar que os dados do quadro correspondem à soma 
das escolas municipais, estaduais e particulares. No discurso de diversos 

prefeitos de Belo Horizonte, é observado o caráter complementar das 
atividades municipais em relação à prioritária ação do estado no que se 

refere a escolarização, demonstrando que não cabia à prefeitura a respon-

sabilidade do provimento do Ensino Primário aos seus cidadãos.4 Mesmo 

3  Não foram localizados os dados referentes à década de 1960. 
4  No relatório do Prefeito Otacílio Negrão de Lima, de 1949, é declarado que “o município 
cooperaria com o governo do Estado, no sentido de alcançar maior índice de alfabetizados no 
município” (BELO HORIZONTE, 1949, p. 204). No relatório do Prefeito Celso de Mello Azevedo, 
de 1957, lê-se: “É indiscutível que, tendo a Prefeitura assumido a responsabilidade de assegurar 
a munícipes em idade escolar o ensino primário, dada a necessidade de completar a ação do 
governo estadual, cabe ampliar os seus planos de assistência, pois assim o exige o rápido 
desenvolvimento da capital mineira” (BELO HORIZONTE, 1958, [s. n.], item 6/2). Ou ainda no 
relatório do Prefeito Amintas de Barros, de 1960: “A Prefeitura vê-se na contingência de atender 
à população em áreas cujas atribuições tocam aos Poderes Estaduais, como do ensino, em que 
a suplementação é de todo inevitável” (BELO HORIZONTE, 1961, p. 104). 



126

história da educação: sujeitos na/da história

assim, entre as décadas de 1940 e 1960, foram despendidos grandes 
montantes do orçamento público municipal para o Departamento de Edu-

cação e Cultura da cidade, com a justificativa de que a prefeitura precisava 
participar do “movimento regenerador [...] que se emprenham, há muito 

tempo, a Nação e o Estado”, a fim de “colocar e manter Belo Horizonte na 
vanguarda da civilização brasileira” (BELO HORIZONTE, 1948, p. 131). 

A verba municipal destinada à educação no ano de 1940 foi de 
505 mil cruzeiros, saltando para a casa dos Cr$ 4 milhões, em 1950, e Cr$ 
130 milhões, em 1960.5 Percebe-se que esse aumento de investimento 
municipal no ensino segue uma proposição da Constituição Brasileira de 
1946 que, de acordo com Janaína Menezes (2006), exigia a aplicação de no 
mínimo 20% da renda dos impostos municipais na educação, ao passo que 
na Constituição anterior a obrigatoriedade era de 10%. Assim, à medida 
que a Prefeitura de Belo Horizonte aumentava sua arrecadação com o 
desenvolvimento econômico da cidade, crescia, consequentemente, o 
investimento na educação. 

Tabela 2 – Relação das escolas primárias de Belo Horizonte no ano de 1953 segundo o órgão 
mantenedor 

TOTAL DE ESCOLAS Municipais Estaduais Privadas

357 24 232 101

Fontes: Anuário Estatístico de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 1955, p. 315).

Ainda sobre o Ensino Primário, das 357 instituições, de 1953, con-

tabilizadas na tabela 2, 19 eram exclusivamente masculinas, 43 atendiam 
somente o sexo feminino e 295 eram mistas (ANUÁRIO ESTATÍSTICO DE 
MINAS GERAIS, 1955, p. 315). Nesse mesmo ano, a população de Belo Ho-

rizonte era de aproximadamente 412.362 habitantes (BELO HORIZONTE, 
1957, p. 13), sendo que 56.890 eram crianças na idade de 7 a 14 anos e, 
delas, 40.125 sabiam ler e escrever e 35.060 encontravam-se matriculadas 
em escolas de Ensino Primário (BELO HORIZONTE, 1954, p. 79). Em me-

ados da década de 1950, a taxa de analfabetismo no Brasil era de 50,6% 

5  Os dados sobre os anos de 1940 e 1950 foram obtidos no relatório do Prefeito Celso Mello 
de Azevedo (BELO HORIZONTE, 1956, p. 20) e o quantitativo de 1960 encontra-se no relatório do 

Prefeito Amintas de Barros (BELO HORIZONTE, 1961, p. 104). 
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da população de mais de 15 anos de idade, enquanto em Belo Horizonte 
76,72% sabiam ler e escrever (ALCÂNTARA, 2014, p. 99), o que correspondia 
a uma taxa de 23,28% de analfabetos.

Sobre o Ensino Secundário, Aleluia Lisboa e Maria Cristina Gouvêa 
(2016) explicam que, a partir da década de 1940, ocorreu o aumento da 
demanda por esse tipo de educação na capital, sobretudo pela neces-

sidade de profissionalização da mão de obra e formação social dentro 
do acelerado processo de urbanização. Segundo as autoras, havia uma 

barreira que dificultava os alunos das camadas populares a avançarem do 
Ensino Primário para o Ensino Secundário, que muitas vezes eram pagos 
até mesmo em instituições públicas. 

Segundo os dados divulgados no Anuário Estatístico de Minas 

Gerais do ano de 1955, até o ano anterior, havia em Belo Horizonte 21.400 
alunos matriculados, de ambos os sexos, nas 95 escolas de Ensino Secun-

dário que existiam na cidade:

Tabela 3 – Unidades escolares de ensino secundário em Belo Horizonte no ano de 1954.

Modalidade Número de escolas

Ginasial 39

Colegial Científico 21

Colegial Clássico 7

Comercial 19

Ensino Normal 9

Total 95

Fontes: Anuário Estatístico de Minas Gerais (1955, p. 328).

No âmbito municipal, duas instituições atuavam no Ensino Secun-

dário em Belo Horizonte no início da década de 1950: o Colégio Municipal, 
criado em 1948, e a Escola Técnica Municipal de Comércio, de 1953 (BELO 
HORIZONTE, 1955, p. 165). O Colégio Municipal foi fundado para oferecer 
à população pobre da cidade a possibilidade do Ensino Secundário gra-

tuito. Entre os critérios para a admissão no Colégio Municipal, “a situação 
econômica foi classificada em pontos, de 0 a 50, dando-se preferência 
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aos candidatos de menores recursos” (GENTILLI, 2001, p. 68). Inicialmente, 
a instituição funcionou em uma instalação adaptada dentro do Parque 
Municipal, onde permaneceu até 1954 e, posteriormente, ganhou um novo 
prédio na região do bairro Lagoinha, próximo ao conjunto residencial do 

Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI), para atender 
a população operária das vilas ao redor (BELO HORIZONTE, 1954, p. 87). Se-

gundo Sônia Gentilli (2001), à medida em que o Colégio Municipal afirmava 
sua qualidade de ensino, passou a receber alunos de origens sociais mais 

diversificadas. Além disso, no início de suas atividades, ainda na década de 
1940, os cursos eram divididos em classes só femininas e só masculinas, 
distribuídas nos três turnos. A partir da elaboração do novo regulamento, 
em 1954, as turmas passaram a ser mistas. Com a transferência do Colé-

gio Municipal para a nova sede, a Escola Técnica Municipal de Comércio 
ocupou o seu antigo lugar dentro do Parque Municipal e, posteriormente, 
segundo Neves e Amormino (2017), transformou-se no Instituto Municipal 
de Administração e Ciências Contábeis (Imaco). 

Figura 1 – Alunas do Colégio Municipal de Belo Horizonte no ano de 1967. 
Fonte: Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte. 
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Na esfera estadual, destacavam-se o Instituto de Educação de 
Minas Gerais e o Colégio Estadual Central, escola pública de referência, res-

ponsável pela formação de diversos membros da elite intelectual brasileira 

(LISBOA; GOUVÊA, 2016). Segundo Aleluia Lisboa e Maria Cristina Gouvêa 
(2016), o Colégio Estadual Central foi criado como Ginásio Mineiro, em 1890, 
na cidade de Ouro Preto, sendo transferido para a nova capital em 1899. 
Ainda que fosse estadual, cobrava taxa de matrícula e de exames, e seu 
público-alvo era composto prioritariamente por homens, tendo mulheres e 

pobres como exceção. Dos candidatos que se inscreveram nos exames de 

admissão de 1957 e 1958, 961 eram do sexo masculino e 240 eram do sexo 
feminino. Não foram encontrados dados sobre a relação dos aprovados.

O mesmo não acontecia no Instituto de Educação de Minas Gerais, 

que, até a segunda metade do século XX, tinha os cursos ginasial e normal 
dedicados unicamente às mulheres e, segundo Ismael Neiva (2008), foi a 
instituição mais importante de formação de professoras de Minas Gerais. 

Fundado em 1906 como Escola Normal de Belo Horizonte, transformou-

-se em Instituto de Educação em 1946 e era frequentado por meninas 
da capital e do interior, de todas as raças e classes sociais, embora fosse 

comum ver filhas de deputados e vereadores entre as alunas.6 Para entrar 
nos cursos ginasial e normal do Instituto de Educação, a candidata deveria 
se submeter a uma prova de admissão de alta concorrência, que, muitas 

vezes, demandava cursos preparatórios com até um ano de duração. De 
acordo com Carla Pinsky (2014), em 1964, 95,2% dos estudantes de cursos 

normais no Brasil eram do sexo feminino. Para a autora, além de ofertar 
uma opção profissional livre de preconceitos sociais, os cursos normais 
preparavam as mulheres para desempenharem a função de educadora 

de seus filhos. Dessa forma, os cursos de magistério proporcionavam às 
alunas “prestígio social e, em certos círculos sociais, um valor maior no 
mercado de casamento” (PINSKY, 2014, p. 188). 

Além das escolas públicas, muitas outras instituições dedicavam-

-se aos cursos ginasial e colegial durante o período estudado. No caso das 

6  Afirmação baseada em depoimento de ex-aluna do Instituto de Educação de Minas Gerais, 

presente na dissertação que deu origem a este artigo (LARA, 2019).
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mulheres de classe média, diversas escolas particulares, principalmente 

as geridas por congregações católicas, voltavam-se à educação feminina 

em Belo Horizonte. Era o caso da escola Pio XII, do Colégio Sagrado Co-

ração de Jesus, do Colégio Imaculada Conceição, do Colégio Santa Maria, 
o primeiro educandário a ser implantado na cidade (SANTOS, 2010, p. 72), 

ou o Colégio Monte Calvário, antigo Marconi feminino. Segundo Eliane 
Lopes e Marly Bicalho (1993), muitos desses colégios, em sua fundação, 
adotavam o modelo de internato, que permitiam que suas alunas ficassem 
em convívio direto com as religiosas por mais tempo. Entre os anos de 
1922 e 1961, 13 colégios religiosos de educação feminina foram criados em 

Belo Horizonte, somando-se aos quatro já existentes anteriormente, que, 
em sua expressiva maioria, ofereciam cursos de magistério e formação 

de professoras (LOPES; BICALHO, 1993). Segundo as autoras, no início da 
década de 1960, o Concílio Vaticano II ofereceu novas bases teológicas 
para a Igreja que possibilitaram um novo modelo de catolicismo em todo 
o mundo. Assim, perceberam-se em Belo Horizonte, a partir de 1962, 
mudanças nas diretrizes dos colégios católicos femininos, que passaram 
a atender também ao público masculino e a abolir o regime de internato. 

De acordo com Hércules dos Santos (2010), Belo Horizonte contou 
ainda com escolas femininas de outras vertentes religiosas. De base pro-

testante metodista, o Colégio Izabela Hendrix foi fundado por missionárias 
americanas no ano de 1904, na região central da cidade, e visava atender 
meninas da elite da capital. O Colégio Batista Mineiro, de 1918, embora fos-

se misto desde sua criação, passou a ofertar, segundo Taciana dos Santos 

(2013), o internato exclusivamente feminino a partir de 1927. 

Para a educação complementar das meninas da elite, instituições 
como o Minas Tênis Clube, a Escola de Dança Natália Lessa, a Escolinha 
Parque ou os cursos Singer, eram exemplos de espaços formativos onde 
as mulheres poderiam aprender ou expandir os conhecimentos em artes, 

danças, esportes e outras modalidades culturais. A Escola de Dança Natália 

Lessa foi o primeiro espaço privado especializado em dança de Belo Hori-

zonte, exclusivamente feminino, criado em 1934 e que funcionou por mais 
de 50 anos formando várias gerações de mulheres em diversos estilos de 
danças artísticas (CHAVES, 2013). A Escolinha Parque, segundo Alessandra 
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Andrade (2008), era um curso livre de desenho e pintura, inicialmente 

ligado ao Instituto de Belas Artes e depois transformado em escola autô-

noma, que tinha o pintor Alberto Guignard como um de seus professores. 

Embora atendesse o público misto, foi responsável pela formação artística 
de muitas mulheres que atuaram nas artes visuais em Belo Horizonte, 
principalmente nas décadas de 1940 e 1950, tendo sua sede também no 
Parque Municipal, na região central da capital, onde funciona, desde 1971, 
o Palácio das Artes (ANDRADE, 2008). O Minas Tênis Clube, instituição 
esportiva e recreativa localizada na área nobre da cidade, dispunha de 
um Departamento Feminino em meados do século XX que ofertava vários 
cursos, inclusive de dança, ministrado também por Natália Lessa. Já os 

cursos Singer de corte e costura e bordados formavam diversas mulheres 

da classe média, que buscavam aprender ou aperfeiçoar suas habilidades 

nos trabalhos de agulha.

No caso das mulheres de classes populares, serviços como Sesi, 

Senai, Senac e Sesc passavam a ser implantados na capital nesse período, 
oferecendo opções de capacitação e formação livre em diversos segmentos 
das artes culinárias, dos trabalhos manuais, do corte e costura, da marce-

naria etc. Esses cursos tinham como público alvo prioritário as pessoas en-

volvidas nas atividades comerciais e industriais da cidade, embora também 

atendessem o público externo. No caso do Sesc, durante a década de 1950, 
eram oferecidos cursos nos três turnos e em quatro unidades diferentes: 
nos bairros Carlos Prates, Santa Efigênia, Floresta e centro. 

Sobre o Ensino Superior, Gustavo Teramatsu (2014) afirma que, na 
década de 1940, 0,61% da população brasileira acima de 25 anos tinha for-
mação universitária concluída, sendo que desse percentual 90,94% eram 
homens (TERAMATSU, 2014). Na década de 1960, a taxa de diplomados no 
Ensino Superior chegou a 1,08%, ainda assim, majoritariamente masculina. 

Além das instituições formais de ensino e dos espaços privados 
que ofereciam formação complementar, o rádio e a imprensa periódica 

também desenvolviam importante papel educativo em Belo Horizonte, 
formando a opinião de suas ouvintes e leitoras. Leide Mara Cota (2016), ao 
pesquisar sobre a Rádio Inconfidência nas décadas de 1930 e 1940, obser-
vou que a emissora dispunha de uma variada programação que tinha entre 
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as intenções pedagógicas “elevar o gosto artístico do público”, “fornecer 
às mães bases elementares para a educação dos filhos”, “educar, instruir 
e propagar valores morais à classe operária”, “informar sobre questões 
inerentes à legislação e direitos trabalhistas”, promover o ensino religioso, 

além de tantas outras, ao lado de entreter, divertir e noticiar (COTA, 2016, 
p. 96-104). Cristiane Martini (2017), que estudou a Alterosa, revista feminina 

de Belo Horizonte, mostrou que o impresso buscava normatizar a vida e os 
modos de ser mulher por meio da educação dos corpos, dos gestos, das 

aparências, dos comportamentos, dos prazeres, dos valores e das múlti-
plas dimensões em que cabiam o ser feminino. O controle e a regulação 
eram feitos por meio de artigos de cunho moralizante que davam dicas 
sobre a vida pessoal, sentimental, social e familiar das leitoras. 

Esse breve panorama sobre a educação feminina em Belo Hori-

zonte não esgota as esferas formativas que existiam na cidade. Porém, 
é possível ter a dimensão das múltiplas e variadas formas de educação 

feminina que ocorriam na capital mineira entre as décadas de 1940 e 1960. 
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CAPÍTULO 7

Do Résumé de Ferdinand Denis aos Resumos de 
História do Brasil de Henrique Bellegarde1 

João Pedro Menezes Jacinto

Sobre resumos e intelectuais

O presente trabalho é fruto de pesquisa realizada ao longo do 
Mestrado em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, que 

objetivou apresentar a análise do conteúdo de duas versões do “Resu-

mo de História do Brasil”, de Henrique Luiz de Niemeyer Bellegarde, 
publicados em 1831 e 1834, e compreender alguns conteúdos, conceitos 
e perspectivas presentes nas obras, em conjunto compará-las em suas 

diferenças e semelhanças ao trabalho do viajante francês Jean Ferdinand 

Denis, que publicou uma versão francesa, em 1825, e que segundo o autor 
luso-brasileiro serviu como inspiração para a edição de 1831. 

1  Texto baseado na dissertação defendida em 2020, intitulada “Aos jovens compatriotas 

do Brasil Independente: Os resumos de História do Brasil de 1831 e 1834 de Henrique L. N. 

Bellegarde”, sob orientação do professor Marcus Aurélio Taborda de Oliveira. 
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No que diz respeito a Henrique Bellegarde, autor dos “Resumos 
de História do Brasil”, é necessário pontuar que o interesse pelas obras 

parte do fato de as duas edições terem como intuito auxiliar os “jovens 
compatriotas” do Brasil a compreenderem a história de sua nação. Essas 

publicações abarcavam em uma perspectiva histórica os mais distintos 
temas sobre o país, como detalhes sobre a vida e a cultura das populações 
indígenas que habitavam o território antes da conquista portuguesa, as 
fases da colonização, os movimentos contestadores, a transmigração da 
família real e o processo de independência política do nosso país, dividido 
em “épocas”.

O interesse por esse autor surgiu a partir do conhecimento de que 

seus resumos foram adotados no Colégio de Pedro II durante a década de 
40 do século XIX, sendo o principal material para estudo sobre a História 
do Brasil. Cabe dimensionar que essa instituição educacional era uma 
importante referência no Período Imperial, vista como um modelo para as 
demais, e isso envolvia desde os materiais utilizados até os currículos ado-

tados. Sobre esse tema, é possível um maior aprofundamento por meio da 
leitura de Vera Lúcia de Queirós Andrade (1999), e especificamente sobre 
o colégio e os manuais adotados, da leitura de Arlette Gasparello (2004) e 
Circe Bittencourt (1993). 

O Resumo de História do Brasil foi utilizado em outras instituições 
no Período Imperial, sendo que, na segunda edição, é mencionado que 
se tratava de “obra adotada para uso nas escolas” (BELLEGARDE, 1834, p. 
5). A necessidade de pesquisar sobre a vida de Bellegarde está ligado ao 
fato de identificar em autores de livros didáticos, bem como nas publica-

ções com esse objetivo, importância quanto ao período em questão, que 
é repleto de lacunas que necessitam de aprofundamento investigativo. 

Portanto, para a análise e apresentação da vida do autor dos resumos, 
foram utilizados noções e conceitos da História Intelectual proposta por 
Jean Sirinelli (1986, 1996), de modo que por meio dessas nos norteamos 
sobre como e o que pesquisar acerca do intelectual em questão.

Com o intuito de compreender o que contribuiu para o processo 
de escrita dos resumos, foram analisados a formação educacional e as 

redes de sociabilidade de Bellegarde. Por meio dessas noções, identifi-
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camos esse autor como um intelectual devido as ocupações e funções 
desempenhadas por ele na sociedade imperial. Sobre a conceitualização 
de intelectual, Sirinelli (1996) salienta a importância de considerar o caráter 
polissêmico da noção de intelectual e a imprecisão quanto ao conceito, 

que se transformou ao longo do tempo:

Não se trata da simples menção às etapas de vida e formação 

escolar, mas a tentativa de como se foi construindo ‘o inte-

lectual’ em cada momento e em cada experiência, evitando a 

projeção de sua figura, tal como aparece ao fim da vida, sobre 
momentos anteriores, de forma a perceber que o caminho 

não estava predefinido (ALVES, 2012, p. 116).

Além de Sirinelli, diversos autores contribuíram com o referencial 
teórico desta pesquisa. Um desses foi Munakata (2012), que possui uma 

vasta bibliografia dedicada a estudos sobre a utilização do livro didático 
como fonte histórica e como um significativo tradutor da cultura de um 
período. Dentre as abordagens sugeridas por ele para esse objeto de 
estudo, consta a análise dos autores, necessária para dimensionar a 

valorização social envolvida na produção desse tipo de publicação. É 
importante considerar que o livro didático “possui como característica 
comum apresentar a sociedade mais do modo como aqueles que, em 

seu sentido amplo, conceberam o livro didático gostariam de que ela 

fosse, do que como ela realmente é” (CHOPPIN, 2004, p. 557). Nesse sen-

tido, os livros e seus autores são fontes sobre os tempos e as sociedades 

em que estão inseridos, de modo que podem evidenciar características 
que, por vezes, passam despercebidas.

Nesse sentido, este trabalho pretendeu compreender maiores 

detalhes sobre a vida de Bellegarde, que escreveu o primeiro livro didá-

tico de História do Brasil adotado no colégio. A análise de autores desse 

tipo de publicação é fundamental nesse período em que houve uma 
busca de constituir uma identidade da população e da nação que estava 

recém-independente.
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Entre vidas, obras e sociabilidade 

Henrique Luiz Niemeyer Bellegarde nasceu em Lisboa, Portugal, 
em 12 de outubro de 1802, viveu com seus pais em terras lusitanas por 

aproximadamente seis anos (GENI, 2020). Filho de Candido Norberto Jor-
ge Bellegarde e Maria Antônia Conrado de Niemeyer Bellegarde, que se 
casaram em Lisboa, em dezembro de 1801, e vieram para o Brasil junto à 
transmigração da Corte Portuguesa no ano de 1808, na nau Príncipe Re-

gente. A família de Henrique em solos portugueses ocupou importantes 
cargos militares, desde seu avô materno até seu pai.

Nascido na região de Lisboa em 1781, Candido Bellegarde era filho 
de José Antonio Jorge de Bellegarde e Teresa Rita Joaquina Pereira da 
Silva. Candido chegou ao cargo de capitão de artilharia da Marinha, mas 
anteriormente ocupou outros cargos importantes dentro da instituição. 

Chegou a ter a patente de Major, porém, pouco tempo após a vinda para 
o Brasil, junto à Corte, veio a óbito em 1810, segundo consta, na região de 
Andra dos Reis, no Rio de Janeiro (GENI, 2020). A família de Candido Bel-
legarde era de origem francesa, tanto que o avô de Henrique era natural 
de Paris.

A mãe de Henrique, Maria Antônia Conrado de Niemeyer, era filha 
de Konrad Heinrich von Niemeyer e Firmina Angélica Agostinho Dantas 
Correia. Nasceu em 1782 na região de Lisboa e faleceu no Rio de Janeiro, 
em 1852. O pai de Maria Antônia era de origem germânica, nascido na região 
de Hannover, e ocupou importantes cargos militares, chegando à patente 

de Coronel de Engenheiros. Faleceu poucos anos antes da transmigração 
para o Brasil, em Lisboa, no ano de 1806. A mãe era de origem lusitana 
e veio a óbito em 1857, porém, não foram encontradas informações que 
confirmassem se chegou a vir para o Brasil (GENI, 2020). 

O autor luso-brasileiro foi o primogênito de três filhos. Seus irmãos 
foram Pedro de A. Bellegarde e Christianno de N. Bellegarde. Pedro, um 
dos seus irmãos, era afilhado de D. Pedro I, em virtude do fato de ter nas-

cido na Nau do Príncipe Real em 13 de dezembro de 1807. Ele foi militar, 
educador, astrônomo e engenheiro e ocupou distintos cargos no Período 
Imperial, como o de Ministro da Guerra e o de Ministro da Marinha, este 
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último de forma interina. Pedro também escreveu livros e manuais utiliza-

dos em colégios nesse período, porém não eram sobre a História do Brasil.
Ainda sobre os membros de sua família, seu tio Conrado Niemeyer, 

irmão de sua mãe, também nasceu em Lisboa, em outubro de 1787, veio 

para o Brasil em julho de 1809 e, dois anos depois, entrou para a Escola Mi-

litar, onde cresceu na hierarquia da instituição e ocupou cargos de relevân-

cia. Em 1824, seu tio foi um dos responsáveis por lutar contra o movimento 
da Confederação do Equador, movimento contestador das províncias do 
Nordeste do Brasil, auxiliando de forma decisiva para a consolidação do 

movimento de independência, processo este liderado por D. Pedro I. 
No que diz respeito à formação de Henrique Bellegarde em 

terras brasileiras, o autor estudou desde cedo na Academia Real Militar, 
importante instituição com sede no Rio de Janeiro, e que foi fundada com 
a transmigração da Família Real Portuguesa, onde permaneceu por apro-

ximadamente uma década desenvolvendo seus estudos. Isso indica que 
sua formação escolar esteve intimamente ligada a uma instituição militar 

e de origem portuguesa. 

Outro acontecimento que marcou a vida de Bellegarde foi seu en-

vio para Moçambique pelo governo português no início da segunda déca-

da do Período Oitocentista, onde atuou como Capitão-General. Na África, 
ele exerceu um importante papel, apesar da pouca idade, auxiliando a 

manutenção da presença lusitana naquele território. Quando regressou ao 

Brasil, passou a servir ao Corpo de Engenheiros no ano de 1822, em meio 
ao processo de independência, ao qual contribuiu para a emancipação 

política da colônia na América em relação a Portugal. O então engenheiro 
e militar foi peça-chave na projeção de edificações que tinham como ob-

jetivo evitar uma possível invasão portuguesa na capital do Império. 
Apesar da ausência de estudos que busquem analisar a participa-

ção do jovem no movimento de independência do nosso país, é impor-
tante mencionar que Bellegarde foi agraciado com um auxílio do governo 
para estudar na Europa em 1825, especificamente em Paris, na França. No 
continente europeu, ele estudou na Escola Real de Pontes e Calçadas, 
formação custeada pela pensão de estudos concedida pelo governo 

imperial (COSTA, 2011). 
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O autor permaneceu na França por aproximadamente três anos, 

retornando de lá graduado, bacharel em Letras, e com uma carta de enge-

nheiro geógrafo, além de ter sido um aluno frequente do curso de pontes e 

calçadas. Em 1828, o luso-brasileiro foi agraciado com a patente de Major, 

que tinha demasiada importância social nesse período e foi motivo de um 
requerimento enviado ao governo para que suas gratificações fossem de 
acordo com a nova função. Após o regresso da França, ele se casou com 

Maria Luísa Adelaide de Vitória Soares. Desse relacionamento, nasceram 
dois filhos: Guilherme Bellegarde e Maria Henriqueta Bellegarde. 

Bellegarde faleceu no ano de 1839. Ainda em vida, publicou duas 

edições do seu “Resumo de História do Brasil”, uma em 1831 e outra em 
1834. Sobre as diferenças entre as duas edições, é necessário mencionar 
que a primeira dizia tratar-se de uma tradução da edição francesa de 
Ferdinand Denis, “Résumé de l’histoire du Brésil”, publicada em 1825, após a 
passagem do francês pelo nosso país, enquanto, em sua segunda edição, 
o autor luso-brasileiro afirma não ser mais uma tradução, advertindo seus 
leitores que havia mudado totalmente essa nova versão:

Advertência - Havíamos em nossa primeira publicação deste 
Resumo, vertido algumas páginas do epítome francês de 
Mr. Denis, razão porque, em desencargo de consciência, a 
apelidamos [de] tradução; agora porém, melhor investigado 

acerca dos poucos fatos que daquele escritor trasladamos, nos 

chegamos a convencer de que, sem embargo das numerosas 

correções que por então lhes fazemos, ficarão eles os menos 
circunstanciados de toda a obra: por isso, abandonamos de 
todo o primeiro original, e compusemos a integra desta segun-

da edição, que damos ao público (BELLEGARDE, 1834, p. 25).

Diante de seu falecimento, em 21 de janeiro de 1839, o autor pes-

quisado foi homenageado na Revista do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, em texto escrito pelo seu irmão (BELLEGARDE, 1839). Nessa 
homenagem, é mencionada sua missão com a escrita e também algumas 

informações sobre essas duas edições de resumos. Ao pesquisar maiores 
informações sobre Bellegarde, foram encontradas edições posteriores à 
sua morte, presentes no setor de manuscritos da Biblioteca Nacional e 

também no setor de obras raras da Biblioteca Mário de Andrade. 
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Parte significativa das informações sobre sua vida foram loca-

lizadas para o meio de manuscritos, nos quais constam documentos e 
bilhetes que enriqueceram o trabalho. Muitos desses achados nesse setor 

possibilitaram identificar as relações e os cargos ocupados por ele durante 
o Período Imperial em nosso país. Desse modo, foram identificados seus 
avanços hierárquicos dentro do governo e das instituições de que partici-
pou, bem como suas reivindicações para que pudesse realizar suas obras 
e construções.

Como forma de descobrir mais detalhes sobre a família de Belle-

garde, desde suas origens no continente europeu até seus descendentes 

no Período Imperial, utilizamos de tecnologias que refazem árvores gene-

alógicas, como o sistema Geni. Assim, foi possível identificar outros mem-

bros dessa família que ocuparam cargos importantes no governo, como 
seu irmão Pedro e seu tio Conrado. Por meio desse programa, também 
reconstituímos a genealogia da família Niemeyer, parentes de descendên-

cia materna, que deixou um legado na história da arquitetura e engenharia 

nacional. A pesquisa sobre a vida e as obras do autor luso-brasileiro exigiu 

conciliar práticas e técnicas mais tradicionais, como a ida aos arquivos de 

manuscritos para encontrar documentos que ajudassem a reconstituir a 

sua história e as posições ocupadas na sociedade oitocentista.

As obras – do Résumé aos resumos

Ao analisar e comparar as publicações, a francesa e as duas edi-
ções em português, identificamos que muitos trechos foram traduzidos da 
edição escrita por Ferdinand Denis, mas outros trechos foram bruscamen-

te alterados. Essas traduções estão inseridas principalmente nas primeiras 
épocas da História do Brasil, com destaque para o período anterior, a con-

quista e o processo de colonização portuguesa, que Bellegarde denomina 
de “primeiras épocas”. Apesar dessa recorrência de trechos semelhantes, 

Bellegarde, em sua segunda edição, advertiu que havia elaborado uma 

nova edição, e que só havia mencionado na primeira edição tratar-se de 

tradução por “desencargo de consciência”.
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Embora o autor luso-brasileiro mencione que a segunda edição 

era totalmente nova, nossa análise contradiz sua afirmação, pois foi possí-
vel identificar passagens extremamente próximas de uma tradução, com 
destaque em especial na primeira época, identificamos vários trechos 
traduzidos da versão francesa. Por exemplo, alguns trechos são idênticos 
nas três edições, como o trecho em que é explicado sobre a organização 
das tribos indígenas, as lideranças dentro destas e as ligações de paren-

tescos dessas populações que habitavam o continente americano antes 
do processo de colonização pelos europeus.

Ainda sobre essa temática, mesmo com as pequenas alterações 
existentes, não houve modificação no sentido empregado para descrever as 
populações indígenas que habitavam o território antes da conquista. Dentre 
os resultados alcançados nessa análise comparativa, também foi possível 
concluir que, quando os temas abordados são referentes aos momentos e 

contextos históricos em que Bellegarde esteve presente, como na transmi-

gração da Família Real Portuguesa para a América e o processo de indepen-

dência, não ocorreram traduções da edição francesa. Nessas passagens, o 
autor luso-brasileiro descreve e menciona outras informações, introduzindo 
fatos não abordados por Denis, mencionando e destacando a participação 

dos militares nos marcos cronológicos mencionados.

Em relação à temática sobre a vinda da Família Real Portuguesa 
para a América, a princípio, o título utilizado para a temática difere-se entre 
a edição francesa e as edições em português. Enquanto Denis utiliza a 
denominação “a chegada do regente ao Brasil”, o autor luso-brasileiro não 

dá ênfase na vinda do regente, fazendo uso do título “o Brasil como sede 
da monarquia portuguesa” na primeira edição e “o Brasil sede da monar-

quia portuguesa” na segunda. Essa pequena alteração entre as edições do 
luso-brasileiro são sutis e não são capazes de alterar o sentido. 

A princípio, enquanto Denis aponta o que provocou a transmigra-

ção da Família Real, pontuando os conflitos com a França napoleônica e a 
relação da Corte Portuguesa com a Inglaterra, o autor luso-brasileiro pou-

co dimensiona essa questão. apesar da diferença indicada com relação à 

edição de Denis, há algumas semelhanças e permanências entre as edi-

ções de Bellegarde. Nesse tema, o início é idêntico nas duas publicações 
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luso-brasileiras, contrariando novamente a advertência feita pelo autor na 

segunda edição. No entanto, o conteúdo diverge da versão francesa, que 

inicialmente havia servido como inspiração para suas publicações, o autor 
luso-brasileiro possui preocupações distintas. 

As experiências e as posições ocupadas pelos autores, Bellegarde 

e Denis, influenciaram na perspectiva e no modo em que apresentam essa 
temática. Um foi engenheiro militar luso-brasileiro, enquanto o outro foi 

viajante francês. Além disso, mesmo sendo crianças, os dois participaram 

de formas diferentes do acontecimento histórico que causou a mudança 

da Corte Portuguesa para o Brasil: Bellegarde veio com a Família Real e 
Denis, por ser francês, teve Napoleão como seu governante. Tais fatos são 

pertinentes e influenciam na escrita dos autores.

Em todo o restante do capítulo, é possível identificar que o autor 
luso-brasileiro apresentou sua perspectiva sobre o ocorrido, valorizando e 
vangloriando a Família Real Portuguesa e pontuando o quanto foi impor-
tante esse processo para a América. Ele menciona e enumera todas as 

instituições criadas com a vinda da Corte para o Brasil para enfatizar essa 
importância. A participação de militares também é destacada nessa te-

mática, o que pode ser associado a sua formação intelectual, que ocorreu 

majoritariamente em instituições militares e de origem portuguesa.
Outro diferencial presente nas edições de Bellegarde é a função 

de sua obra, que se dedica ao ensino da História do Brasil aos jovens, 

sendo que este não era um dos objetivos de Ferdinand Denis e sua versão 

francesa. Nas palavras dele: “Aqui ao fim de nossa tarefa, feliz se nossos 
jovens compatriotas acharem neste livro auxílio a seus primários estudos, 
único incentivo que a tal publicação nos animou” (BELLEGARDE, 1831, p. 
253; 1834, p. 275). As edições de Bellegarde foram autorizadas para uso no 
Colégio Pedro II, mas, antes mesmo dessa autorização, já possuía creden-

cial para ser utilizada nas instituições educacionais da capital do Império 
Brasileiro desde 1834, informação presente ainda nas primeiras páginas da 
segunda edição do engenheiro-militar luso-brasileiro.

Outra questão que nos interessa nas obras analisadas é o processo 

de independência, com o qual ambos os autores tiveram contato. Denis 

veio ao Brasil em 1816, conheceu diversos artistas e colheu informações 
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que auxiliaram nas publicações sobre o Brasil. Bellegarde foi responsável 
por auxiliar a projetar diversas obras na capital do Império após ter voltado 
de Moçambique, onde estava trabalhando para o governo português. 

Sobre a Independência, o título adotado pelos autores para o tema é dife-

rente: enquanto Denis denomina-o de “Independência do Brasil: comércio, 
agricultura”,2 Bellegarde nas duas edições denomina de “O Brasil Império 
Constitucional Independente”. 

A princípio, o autor francês reconhece a legitimidade da Indepen-

dência do Brasil e afirma ter certeza de que este “belo país” formaria um 
estado separado da Europa a partir daquele momento. As justificativas 
utilizadas por Denis para legitimar e acreditar estavam ligadas à energia 
da nação e à firme vontade do príncipe (1825, p. 202). Ele afirma que tanto 
a França quanto a Inglaterra não tinham motivos para não reconhecer a 
Independência. Segundo Denis, a França inclusive “até fortaleceu os laços 
que a ligavam a essa parte da América do Sul, oferecendo aos jovens 

brasileiros todos os meios para aperfeiçoar sua educação” (1825, p. 203, 
tradução nossa).3 Para o autor, os interesses ingleses com o novo Império 
independente eram na área comercial.

As edições brasileiras iniciam de forma idêntica, caracterizando a 
independência (emancipação) como um “espetáculo que mais elevam na 

História das Nações” (BELLEGARDE, 1831, p. 211; 1834, p. 225). Bellegarde 
apresenta o processo de independência como uma heróica revolução, 

consequentemente “conseguindo a regeneração de um povo ardente 

e nobre, curvado por três longos séculos ao rigor colonial” (1831, p. 211; 

1834, p. 225). O autor ainda exalta a questão do Brasil ser o único dentre 
os países da América que era governado pelo mesmo príncipe de quando 
era colônia: “que só ao selecto Brasil concedeu a providência, nas austraes 
(sic) regiões do Novo Mundo, para o subtrair a deplorável sorte de seus 
míseros vizinhos” (1831, p. 212; 1834, p. 226). Um dos motivos apresentados 
para justificar o processo está ligado ao fato de Portugal ter elaborado uma 
constituição que ofendia os direitos do reino irmão.

2  « Indépendence du Brésil: commerce, agriculture ».
3  « [...] elle a même resserré les liens qui l’attachaient à cettepartie de l’Amérique méridionale, en 
offrant à la jeunesse brésilienne tous les moyens de perfectionner son éducation ».
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Na edição francesa, desenvolve esse assunto mencionando as 

dificuldades de alguma nação europeia invadir o Brasil. Denis apresenta o 
que atrapalharia os europeus a conseguirem se manter na América, para 

ele os exércitos de Rússia e Alemanha poderiam ser exterminados pelos 
habitantes ou pelo clima. Também apresenta outros obstáculos, como 

falta de estradas, escassez de suprimentos e possíveis doenças que pdoe-

riam ser transmitidas em nosso território. Para o autor, os europeus deviam 
estabelecer relações amigáveis com o Império do Brasil, a exemplo da 
Inglaterra e da França (1825, p. 204, tradução nossa). Denis exalta como os 
“colonos” conseguem sobreviver, diferente dos europeus que não pode-

riam dizer o mesmo se estivessem nas mesmas condições. 
Nas edições luso-brasileiras, Bellegarde descreve detalhes do 

momento em que foi declarada a independência do Brasil, citando diver-

sos nomes que influenciaram para permanência do príncipe. Sobre esse 
assunto, a diferença entre as suas edições é somente a adição do nome de 
um general na segunda publicação. A descrição contida nas duas versões é 
idêntica, utilizando das mesmas palavras e da mesma ordem cronológica: 
“de volta a capital, aceitou o regente o cargo e titulo de defensor perpétuo 

do Brasil, que lhe foi oferecido pela Câmara, a riquisição do povo e tropa, a 
quem havia para isso suscitado e feito suscitar, o General Domingos Alves 

Branco Muniz Barreto” (BELLEGARDE, 1831, p. 216; 1834, p. 230).
Bellegarde menciona o grito de independência nos “Campos do 

Ipiranga”, que teria sido muito aplaudido por aqueles que acompanha-

vam o príncipe, destacando o apoio de militares, que auxilia a entender 
a motivação para inserção do nome do General na segunda edição, e o 

“fervoroso entusiasmo” da população. Segundo ele: “chegando ao Rio de 
Janeiro, foi o príncipe libertador, por unânime voto, no meio do mais fervo-

roso entusiasmo aclamado Imperador constitucional e defensor perpétuo 
do Brasil” (1831, p. 217; 1834, p. 231). Após esse trecho, o autor escreve sobre 
a assembleia constituinte e conflitos resultantes desse processo.

A edição francesa, como explícito no título desse período, aborda 
as questões de comércio e agricultura após relatar sobre o reconhecimen-

to da independência. O autor apresenta dados importantes sobre expor-

tações brasileiras de produtos agrícolas para o continente europeu, com 
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números e detalhes estatísticos que indicam sua importância. Segundo 
Denis: “entre os produtos mais exportados na época estavam o açúcar, 
cerca de cem mil caixas, algodão, cerca de cento e cinquenta mil bolas, 

treze milhões de libras em café e uma quantidade considerável de cacau” 
(1825, p. 208, tradução nossa).4 O francês ainda apresenta informações 
que demonstram vasto conhecimento sobre a produção agrícola do Brasil 
e o quanto o continente europeu dependia dessa produção, pois eram 

produtos muito utilizados por eles. 
Bellegarde não desenvolve essa perspectiva, de modo que seu 

foco são os conflitos decorrentes das assembleia constituinte e a dificul-
dade na unificação das províncias. Sobre a Bahia, ele afirma que: “só depois 
do regresso dos portugueses, se uniu a Bahia francamente a capital” (1831, 

p. 221; 1834, p. 235). O autor apresenta detalhadamente a importância de 
diferentes militares para conter movimentos revoltosos e contestadores, 

como na Bahia e em Pernambuco, onde seu tio participou, e em outras 
províncias. As duas edições possuem trechos idênticos, porém alguns dos 
fatos relatados não foram abordados por Denis, que serviu de base para 

as edições em português.
Enquanto o luso-brasileiro busca relatar os generais de diversas 

províncias que foram presos e remetidos para Lisboa, tendo sido seus 
bens confiscados, o autor francês detalhou, de forma minuciosa, as carac-

terísticas econômicas e comerciais das províncias, incluindo Ceará, Paraíba 
e Piaui (DENIS, 1825, p. 217, tradução nossa).5 As diferenças são grandes 

entre as edições francesa e luso-brasileira nesse tema. Nas edições de 
Bellegarde, não ocorrem mudanças significativas, divergindo de outros 
temas como sobre o Brasil antes da conquista. 

4  « [...] on exporte maintenant pour l’Europe environ cent mille caisses de sucre de quinze 
quintaux chacune, cent cinquante mille balles de coton d’un quintal et demi, douze à treize 
millions de livres de café, et une quantité considérable de cacao ».
5  « Siara, Parahyba, Piauhy, sont moins fertiles que les capitaineries dont nous venons de parler; 
mais de nombreux troupeaux y forment encore une branche lucrative de commerce que pourrait 

accroître l’industrie ».
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Conclusão

A pesquisa sobre a vida de Bellegarde, engenheiro militar que 

se aventurou na escrita dos “Resumos de História do Brasil”, possibilitou 
identificar como sua formação esteve majoritariamente ligada às institui-
ções militares, assim como reconhecer sua efetiva participação tanto no 
governo português, ao ser enviado para Moçambique, quanto no governo 

imperial brasileiro, quando regressa para auxiliar no processo de indepen-

dência e em obras na capital.

Além disso, foi possível identificar que sua família sempre esteve 
associada com o governo imperial. Esse vínculo se inicia com seu pai, 
passa pelo seu tio e seu irmão e finda com seu filho. Após nossa análise, é 
possível afirmar que os membros da família Niemeyer e Bellegarde foram 
ativos no processo de consolidação do Estado nacional brasileiro e que se 

mantiveram no poder mesmo diante de mudanças no espectro político.
Bellegarde, mesmo sendo um luso-brasileiro e estando a cargo do 

governo português, manifesta o interesse em participar do movimento de 

emancipação política do Brasil. Isso se evidencia tanto em sua dedicação 
à projeção de importantes obras, quanto no empenho em escrever um 

resumo para ser utilizado no ensino de História do Brasil para os jovens 
compatriotas da nação recém-independente. Todos esses aspectos que 

envolvem a vida do autor revelam alguns dos interesses que estavam em 

voga na sociedade imperial. Inclusive, a educação, que estava presentes 
nos debates políticos e sociais desse período, contextualizando o objetivo 
dos resumos de ensinar aos jovens compatriotas a história da nação.

Para concluir, o estudo biográfico de Bellegarde, que concebe-

mos como intelectual, possibilitou compreender muito sobre o Brasil no 

processo de independência e quais sujeitos participaram do processo de 

constituição da nação. Por meio de sua formação, essencialmente militar 
e com base europeia, identificou-se quais eram os grupos que se man-

tiveram no poder mesmo diante da Proclamação da Independência, do 
processo de Abdicação de D. Pedro I e parte do governo de D. Pedro II. 

A análise da primeira época, que diz respeito aos povos que ha-

bitavam o território antes da conquista e sobre o processo da conquista, 
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evidenciou que as duas edições do autor luso-brasileiro não eram tão 
distintas como havia sido apontado por ele ao longo da advertência da 

edição de 1834. Apesar de termos apontado diferenças pontuais entre as 
duas edições, ainda cabe mencionar que, de acordo com o autor, essa 
parte foi composta por várias referências. 

Outra característica identificada, os trechos que buscam descrever 
as tribos nessa primeira época, foi que possuem mais semelhanças do 

que diferenças. Dessa forma, pode-se identificá-los como uma tradução 
da versão francesa. As principais alterações em relação à edição de Denis 
ocorreram no início e no final da primeira época, somente pequenos tre-

chos foram suprimidos na edição de 1834. No fim desse período, a primeira 
edição apresenta um conteúdo muito parecido com a publicação francesa, 

utilizando os mesmos termos e noções, enquanto a segunda edição passa 
por modificações, passando a questionar a existência de algumas “nações” 
que para ele talvez não tivessem nunca existido.

O processo de independência do Brasil foi uma das temáticas abor-

dadas nas três edições analisadas. A primeira diferença entre os autores é 

que o luso-brasileiro participou desse processo, enquanto o francês na 

época estava apenas viajando pelo Brasil. Sobre a Independência, o título 
adotado pelos autores também possui diferenças: enquanto Denis deno-

mina-o de “Independência do Brasil: comércio, agricultura”, Bellegarde nas 
duas edições denomina de “O Brasil Império Constitucional Independente”. 
A partir do título empregado já é possível identificar o foco que cada autor 
terá na abordagem sobre esse marco cronológico.

Sobre o processo de independência e como os países euopeus 
deveriam lidar com ele, Denis pontua sobre a importância de França e 

Inglaterra o reconhecerem. Enquanto, para o autor francês, o interesse in-

glês pautava-se na área comercial, os laços entre Brasil e França possuiam 

outros interesses, sendo mencionado que seu país foi responsável por 
oferecer auxílio para aperfeiçoar a educação dos jovens brasileiros. As edi-
ções em português não possuem tais informações e seu autor evidencia 
a preocupação em mencionar os principais agentes dessa temática, parte 

considerável tratava-se de militares e membros do aparato administrativo.
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Nessa temática, Bellegarde apresenta o processo de independên-

cia como uma heroica revolução, e que seria por meio desta que a jovem 

nação alcançaria “a regeneração de um povo ardente e nobre, curvado 

por três longos séculos ao rigor colonial” (1831, p. 211; 1834, p. 225). É impor-
tante identificar a impressão do autor nesse ponto, que exalta a questão 
do Brasil ser o único entre os países da América governado pelo mesmo 
príncipe de quando era colônia, referindo-se à manutenção do poder pelo 
mesmo grupo político do qual o autor fazia parte, incluindo membros da 
sua família como mencionados ao longo deste trabalho. 

Cabe dimensionar que, após a análise, ficou evidente que Bel-
legarde não refez sua primeira edição, de modo a alterar significamente 
a segunda. O engenheiro militar também não realizou uma tradução de 
toda a obra do francês, visto que modificou muitos trechos de Ferdinand 

Denis, o que explica e justifica as críticas realizadas pelo viajante no que 
diz respeito às versões em português. As principais mudanças em relação 
a versão francesa ocorreram nas “épocas” que o engenheiro-militar parti-

cipou e possuía alguma forma de ligação.
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CAPÍTULO 8

A produção de um manual de ginástica:  
o “Compendio de Gymnastica Escolar” de  

Arthur Higgins (1896-1934)1

Ana Claudia Avelar

Andrea Moreno

Introdução 

Esse capítulo analisa o modo como a prática corporal pôde ser 
ensinada pela palavra impressa. O faz a partir do “Compendio de Gymnas-

tica Escolar” de autoria de Arthur Higgins (1860-1934),2 publicado no Rio 
de Janeiro entre os anos de 1896 e 1934, contendo modificações em cada 
uma de suas três edições. 

1  Este capítulo é baseado na dissertação “Uma ginástica que também se lê: a produção 
do Compendio de Gymnastica Escolar de Arthur Higgins (1896-1934)”, defendida em 2018 

sob a orientação da professora Andrea Moreno. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/

handle/1843/BUOS-B5THMN. Acesso em: 2 mar. 2021.

2  Para Arthur Higgins iremos dedicar uma parte mais à frente. 
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Tendo por objetivo investigar a produção desse impresso, per-

cebendo as questões sociais, políticas e culturais, a pesquisa se funda-

mentou no arcabouço teórico metodológico da História dos Impressos e 
teve como foco as estratégias produtivas do “Compendio de Gymnastica 
Escolar” para compreender como um livro pôde transformar algo que é 
executado/praticado em algo que pôde ser escrito, lido, interpretado ou 
folheado. Ou, em outra via, como a prática corporal pôde ser ensinada por 
meio de um impresso.

Se tomarmos os livros como produtos de um emaranhado de 

fatores sociais, culturais, políticos, econômicos e educacionais, assim 
como sugerem as pesquisas e estudos que se baseiam na História dos 

Impressos, veremos, pois, que o texto impresso não será mais, “somente”, 
o escrito pelo autor (CHARTIER, 1989; DARNTON, 1990). Ou seja, podemos 
perceber que outros sujeitos e questões estão envolvidos na produção 
de um impresso, formando uma rede de colaboração complexa, que vai 

transformar a imaginação do autor em algo que pode ser lido pelo leitor 

(CHARTIER, 1989; DARNTON, 1990; CHARTIER, 2002).
O “circuito de comunicações” proposto por Robert Darnton (1990), 

de forma esquemática, anuncia a participação de autores, editores, grá-

ficos, fornecedores, distribuidores, livreiros, encadernadores e leitores, 
os quais, envoltos em aspectos da conjuntura econômica e social, das 
sanções públicas e legais e das influências intelectual e de publicidade, 
ajudam-nos a olhar para o “Compendio de Gymnastica Escolar” perceben-

do as questões que envolveram sua produção. Portanto, para este estudo 
não bastaria apenas verificar o conteúdo descrito em suas páginas, mas 
também os sujeitos e os fazeres que estavam envolvidos na construção 
desse manual.3 

Na construção da narrativa do capítulo, fizemos a escolha de tratar 
de três categorias que participaram da construção do Compêndio – au-

toria, editoria e leitores. A partir delas, foram analisadas as estratégias de 

3  Entendo o “Compendio de Gymnastica Escolar” como um manual, já que ele possui 

características aproximadas a esse suporte, que são assumidas por Choppin (2004), como as 

intencionalidades ligadas ao ensino e a forma de apresentação do conteúdo, mais facilitada 

para o leitor. 
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produção, publicação e publicidade. Essa escolha se deu em função das 

fontes que foram localizadas, as quais, mais adiante, serão apresentadas.
Sobre a autoria, Chartier (2014) alerta para o fato de não tratarmos 

essa categoria de forma simplista, já que a “função autor”4 extrapola a 

ideia de propriedade de uma obra, perpassando por uma identificação do 
sujeito em sua obra, sendo condicionadas por censuras e limitações. As 
condicionantes de autoria delimitam o que será escrito e podem ser de 

diferentes tipos – desde legais até as que estão implícitas e relacionadas 
ao público leitor.

Assim como os autores, editores também estão sujeitos a limi-

tações e censuras ao participarem da transformação do que foi escrito 
para o que será impresso. Editores se relacionam com autores de maneira 

quase simbiótica e, segundo Darnton (1990), são eles os responsáveis por 

materializar a ideia do autor e toda a sua atuação modificará a forma como 
os leitores receberam e leram esses livros, pois modificam os “protocolos 
de leitura”.5 A dimensão da editoria está presa às condições de impressão 
e estética do tempo em que foram produzidas. 

Nessa narrativa, os leitores aparecem, de um modo particular, 

como aqueles que foram visados por autores e editores e que, portanto, 

participam implicitamente do processo de produção dessa obra. Indireta-

mente, leitores estão envolvidos nas escolhas gráficas, de materialidade 
e de conteúdo dos que produzem os livros (ECO, 1993; CHARTIER, 1998). 

Para a construção desse capítulo, mobilizamos um corpus docu-

mental que compreende: as publicações do “Compendio de Gymnastica 
Escolar” (1899, 1909, 1934),6 que foram localizados, respectivamente, na 
Biblioteca Nacional, na Biblioteca da Faculdade de Educação da Universi-

4  Termo cunhado por Foucault (2001) e teorizado Chartier (2014). 
5  Expressão utilizada por Chartier (1998) para designar as marcas gráficas deixadas no 
impresso que atravessam a leitura que modificam a relação do leitor com àquela obra. 
6  As outras versões do “Compendio de Gymnastica” não foram localizadas, sendo possível 

apurar sua existência por documentos constantes na própria publicação, como da publicação 

de 1899 que em capa apresenta uma marcação de 1896 e em documentações externas, como 

aconteceu com a edição de 1921, em que existe no acervo bibliográfico do Instituto de Educação 
do Rio de Janeiro (instituição que abrigava a Escola Normal da Côrte) uma ficha catalográfica 
desse livro. 
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dade de São Paulo e no Centro de Memória da Educação Física do Esporte 
e Lazer da Faculdade de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupa-

cional da Universidade Federal de Minas Gerais; o “Manual de Gymnastica 
Hygienica” (1902) e o dicionário Velho Sobrinho (1937) que se encontram 
no acervo da Biblioteca Nacional; documentos administrativos da Escola 

Normal da Côrte e do Colégio Pedro II, pertencentes ao acervo do Arquivo 
Nacional; jornais e revistas da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.

O “Compendio de Gymnastica Escolar”, foi escrito por Arthur Hig-

gins e publicado na Typografia Jornal do Commercio. A primeira publicação 

foi feita em 1896 e foi sucedida por uma reimpressão dessa edição em 
1899, uma segunda edição em 1909, que em 1921 é reimpressa, e a terceira 

edição de 1934. 

Título Ano Edição/reimpressão

Compendio de Gymnastica e Jogos Escolares – 

Gymnastica Primaria
1896 1ª Edição

Compendio de Gymnastica e Jogos Escolares – 

Gymnastica Primaria
1899 1ª Edição/reimpressão

Compendio de Gymnastica Escolar –  

methodo sueco-belga
1909 2ª Edição

Compendio de Gymnastica Escolar-  

methodo sueco-belga
1921 2ª Edição/reimpressão

Compendio de Gymnastica Escolar-  

methodo sueco-belga-brasileiro
1934 3ª Edição

Quadro 1 – Edições e reimpressões do Compendio de Gymnastica Escolar.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Mesmo possuindo títulos diferentes, foi possível perceber entre as 
publicações características que se assemelhavam e davam a ver uma se-

quência de produção com modificações, denotando que eram, portanto, 
edições de um mesmo livro. Ademais, a narrativa do autor e as marcas 
tipográficas expõem isso: ao Compêndio de 1934, por exemplo, cunha-se, 
na capa que é a 3ª edição que foi “modificada e ampliada”.
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Arthur Higgins, o autor do Compêndio, também foi autor do “Manu-

al de Gymnastica Hygienica”, publicado em 1902, também pela Typografia 
Jornal do Commercio. Avelar (2018) e Avelar e Moreno (2020) chamam a 

atenção para o duplo papel desse sujeito na produção desses livros, como 

um autor/editor dessa obra. As autoras fazem tal assertiva ao compreen-

derem que a Typografia Jornal do Commercio deixava a cargo dos próprios 

autores as estratégias de organização de conteúdo, ficando apenas com 
a incumbência de imprimi-lo. É importante observar que, mesmo não par-
ticipando efetivamente da editoração, as condições de equipamentos e 
técnicas da Typografia possibilitaram ou limitaram a ação do autor/editor.

Sobre os leitores visados, segundo Galvão e Jinzenji (2011), pode-

-se percebê-los a partir de três caminhos: a nomeação explicita do leitor, 
as temáticas abordadas no livro e as estratégias discursivas para instituir 

o leitor. Foi possível perceber qual o leitor visado a partir da nomeação 
explícita do leitor. 

Era meu dever escrever e publicar um compendio para servir 

de guia aos meus discípulos da Escola Normal; bem ou mal 

cumpro esse dever; restarme-há essa consolação se não for 

bem aceito este imperfeito trabalho (HIGGINS, 1899, grifo nosso).

Higgins era professor na Escola Normal da Côrte e deixa claro, no 
Prefácio das edições do Compêndio, qual a sua destinação. Na terceira 
edição, o nome da instituição ainda recebe um sinal de aspas, indicando 

se tratar de uma Escola Normal específica, aquela em que ele trabalhava. 
Essa mesma constatação sobre o Compêndio de 1934 é percebida por 
Avelar, Fernandes e Moreno (2017). 

O contexto da produção gráfica

Compreender aspectos da produção gráfica na produção de livros, 
manuais didáticos e manuais de ginástica é um importante elo para se 

entender a produção do “Compendio de Gymnastica Escolar”.
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O processo de construção de instalações gráficas no Brasil foi em-

bargado por várias ações do governo imperial. Por isso, até certo tempo, 
todo livro brasileiro passava por uma impressora ou tipografia europeia. 
Ao longo de todo século XVIII e início do século XIX, iniciativas resistentes 
tentavam instalar no país casas literárias, imprensas e editoras, algo que 
só foi possível em 1808, com a chegada do príncipe regente D. João VI e 
a instalação da Imprensa Régia (HALLEWELL, 2005; BRAGANÇA; ABREU, 
2010). Até 1822, a Imprensa Régia, que funcionava como uma editora, 
deteve o monopólio de impressão no Município da Côrte, o que em muito 
colaborou com as censuras imperiais sobre o que se imprimia no país 
(BRAGANÇA; ABREU, 2010). 

Nesse ínterim, muitos materiais gráficos foram trazidos para o país 
em função da criação de liceus e academias nas capitais de Província e 
do Império (BITTENCOURT, 2016). Assim, os manuais didáticos chegam ao 
solo brasileiro. Segundo Munakata (2016), os livros didáticos são o próprio 
indício da cultura escolar, sendo que, no Brasil, como afirma Bittencourt 
(2016), o impresso didático impunha o que seria ensinado. Currículo e ma-

nuais didáticos possuíam íntima relação, sendo que, em muitos momentos, 
o livro era o que se ensinava nas escolas. 

Destaca-se, a partir desse momento, a íntima relação de produção 
gráfica existente entre Portugal e França e a transposição dessa relação ao 
Brasil Colonial. A partir da década de 1860, amplia-se o número de tipo-

grafias no país, principalmente, nas cidades do Rio de Janeiro e Recife e no 
estado do Rio Grande do Sul, em um momento que foi identificado como o 
de nacionalização dos livros, incluindo os manuais didáticos (HALLEWELL, 
2005; BITTENCOURT, 2016). 

Nesse mesmo período, a escola se popularizou e houve uma 
necessidade crescente de formação de professores, pois, ainda que auto-

didatas, necessitavam de livros para seus estudos e balizamento de seus 
currículos. O momento profícuo de produção livresca também se deve à 
profusão de professores/autores, que, por questões diversas, principal-
mente econômicas, levavam seus livros para serem impressos na Europa 

(BITTENCOURT, 2016).
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Mesmo sendo de autoria dos professores brasileiros, os manuais 

ainda carregavam marcas e fazeres europeus. Esse fato vai sofrer uma 
grande alteração na década de 1880, quando se começou a imprimir 

livros pedagógicos em solo brasileiro com características mais nacionais, 
como afirmam Moniz (2009) e Bittencourt (2016), processo este que conta 
com o livreiro e editor português naturalizado brasileiro, Francisco Alves 
(1848-1917).7 

No caso dos manuais de ginástica, podemos verificar a mesma 
movimentação. São comuns as traduções de manuais ou a escrita de 
professores brasileiros. Marinho (197-), apresenta uma listagem com um 

número significativo de produções e, segundo o autor, o “Novo Guia para 
o Ensino da Ginástica nas escolas públicas da Prússia (1870) foi o primeiro 
livro do gênero a chegar ao solo brasileiro. Outros livros são publicados na 

Bahia – “Gymnastica Escolar” de Maria C. Gomes Ferro (1901) – e no Rio de 
Janeiro – “Manual de Gymanstica Escolar de M. Caldas e. de Carvalho (1896), 
assim como o “Compendio de Gymnastica Escolar” de Arthur Higgins. 

O ano de 1896 é destacado por Marinho (1954), ao dizer,

Dois manuais de ginástica aparecem nesse ano de 1896. Ar-

thur Higgins, professor em vários estabelecimentos officiais de 
ensino, publica o primeiro livro do “Compêndio de Ginástica 
e Jogos Escolares”, anunciando que a obra seria completada 

com mais dois. M.Caldas e E.Carvalho, publicam um “Manual 
de Ginástica Escolar”, cujo assunto foi dividido em duas partes: 
primeira – ginástica sem aparelhos (compreendendo cinco 

capítulos); segunda – Ginástica com aparelhos (reunindo 
também cinco capítulos). O método que os autores preconi-

zam é o sueco- alemão. Ao contrario do livro de Higgins que 
apresenta apenas 21 paginas de texto, este é um trabalho vo-

lumoso, de250 páginas. O método de Higgins, conforme mais 
tarde ele confirma, foi denominado “sueco-belga-brasileiro” 
(sic) (MARINHO, 1954).

O “Compendio de Gymnastica Escolar” de Higgins foi publicado 

pela Typografia Jornal do Commercio, ou seja, é livro de autor brasileiro 

e que se beneficiou de uma cultura gráfica brasileira. Sobre esse local 

7  Para saber mais sobre Francisco Alves, ler Moniz (2009).
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de impressão, Hallewell (2005) afirma ser, à época, a principal tipografia 
brasileira, por conta de seus novos equipamentos e de seu capital aberto, 

proposto por seu presidente José Carlos Rodrigues (1844-1922). 
O manual de Higgins segue a tendência de publicação de outros 

impressos de ginástica no Brasil, por meio de tipografia,8 ainda que, segun-

do Hallewell (2005), o mercado editorial brasileiro estivesse em expansão 
nesse período. Por que manuais de ginástica não eram comumente publi-
cados pelas editoras brasileiras? Avelar (2018) aventa duas hipóteses: uma 
vê relação com a rentabilidade baixa dos livros e outra com o desinteresse 

dos autores em dividir com as editoras parte dos valores da venda dos livros. 

Com relação a Arthur Higgins e a publicação de manuais de 

ginástica, ele aparece como o autor que mais publicou livros do gênero 

entre o final do século XIX e início do XX, entre esses, as três edições do 
“Compendio de Gymnastica Escolar” e suas duas reimpressões e a edição 
do “Manual de Gymnastica Hygienica”. Segundo Avelar (2018), essa longe-

vidade de produção editorial de Higgins indicam também sua notoriedade 

como professor de ginástica do período. 

O autor e a produção do “Compendio de Gymnastica Escolar”

Como alerta Darnton (1990), a escrita sobre autores deve complexi-

ficar uma biografia com fatos encadeados. Com essa visão, foi possível olhar 
para história de Higgins e situá-lo não apenas como um autor de livros de 

ginástica que era professor ou como um professor de ginástica que era tam-

bém um autor de manuais, ideia também compartilhada por Souza (2011). 
Sendo assim, importa compreender aspectos que perpassam o fazer de 
escritor de Higgins, entendendo com quais sujeitos e instituições ele tomou 
contato e quais as intencionalidades ele tinha ao escrever seu Compêndio. 

Nesse aspecto, apoiada por Gomes (1993), a noção de “redes de 

sociabilidade” proporcionou construir uma narrativa desse sujeito a partir 

de seu fazer como professor e como autor. Para Gomes (1993), as redes 

8  Para saber mais, ver: Puchta (2015). 
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de sociabilidades evidenciam os contatos durante a vida das pessoas e, a 

partir do tensionamento de suas relações, possibilitam ver as escolhas e 
recuos feitos por elas. 

Na organização desse capítulo, ressaltamos aspectos da vida 
familiar, profissional e política de Higgins, os quais emergiram do contato 
com as fontes. Foi a partir do olhar de suas relações sociais, descobrindo 
os sujeitos que tiveram contatos pessoais e institucionais com Higgins, que 

pudemos narrar uma história do autor Arthur Higgins.

Como já dissemos, Higgins foi professor de ginástica, mas sua vida 
profissional começa antes disso, como jornalista. Com apenas 16 anos, 
ele começa a escrever para o jornal O Farol, como relata Velho Sobrinho 
(1937). Parece ter herdado a relação com o meio jornalístico de sua mãe, 
Marcolina Silva Higgins, que foi colaboradora do jornal O Sexo Feminino, 

um impresso do Rio de Janeiro que se dedicava aos interesses da mulher 
(SOUTO; SILVA, 2012). 

O pai de Higgins era o comerciante estadunidense, Arthur Philipe 
Higgins, que se fixou primeiro em Petrópolis, onde Higgins e seus irmãos 
nasceram e passaram a primeira infância (VELHO SOBRINHO, 1937). De-

pois, fez carreira na cidade do Rio, levando toda a família para a cidade, 
depois de comprar, em 1867, um comércio de molhados que vendia pro-

dutos perecíveis (CONTRACTOS..., 1867). Higgins se muda para o Rio com 
7 anos, faz os estudos primários junto a seus irmãos, sendo professorado 
em sua casa, por sua mãe (VELHO SOBRINHO, 1937). 

Na atuação como jornalista, Higgins ainda contribuiu com jornais 

Orgão do Povo e O Cruzeiro, além de fundar os jornais O Século, A Lente e a 

Lanterna de Diógenes (VELHO SOBRINHO, 1937). Seu fazer como jornalista 
parecia estar se consolidando, mas, questões de saúde provenientes de 
seu fazer como jornalista fizeram com que ele procurasse tratamento por 
meio da ginástica, por indicação médica. Como ele mesmo relata: “com a 
saúde estragada pela vida desregrada a que me obrigava o emprego de 

repórter do jornal << O Cruzeiro >>” (HIGGINS, 1899, p. 3).
A indicação veio do médico João Vicente Torres Homem (1837-

1887), que o orientou a procurar a “Escola Normal da Côrte” (HIGGINS, 
1899). Na escola Higgins, tem aulas de ginástica com o professor e capitão 
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do exército Ataliba Manoel Fernandes. Avelar e Moreno (2020) apontam 

que Higgins não fez o Curso Normal (de formação de professores), mas 

um curso específico para ministrar a cadeira de ginástica. Ataliba era um 
professor reconhecido pela Côrte, tendo encabeçado uma comissão que 
indicou a ginástica nas instituições de ensino masculina, propondo como a 
ginástica deveria ser ensinada no Império:

O ensino da Gymnastica comprehenderá duas importantes 

classes; a primeira se denomina = Exercicios de corpo livre, ou 
sem instrumentos, e a 2ª Movimentos e exercícios dependen-

tes do apparelho e seos acessórios. Em ambas serão applica-

veis movimentos de flexibilidades, equilíbrios, de natação, de 
voltige e militares (sic) (INSTRUCÇÃO PÚBLICA, s.d., p. 3).

Foi esse currículo que Higgins encontrou e teve contato na Escola 

Normal. É possível perceber a influência desse currículo na organização 
de seu Compendio, como a divisão do ensino da ginástica como àquelas 
de corpo livre ou com uso de instrumentos, e com relação aos tipos de 

movimentos de flexibilidade e equilíbrios.
No período em que teve aulas na Escola Normal, Higgins trabalhou 

como mestre ginasta no Colégio Froebel, no Ensino Primário masculino 
(ANUNCIOS, 1883). Em 1884, Higgins é aprovado na Escola Normal com 

distinção, nota que, segundo Souza (2011), nunca tinha sido alcançada 
por nenhum aluno da instituição. Essa aprovação deve ter possibilitado 

sua contratação no modelar Collegio Pedro II, ainda em 1884, assumindo 
provisoriamente as aulas de Paulo Vidal ([18--?]-1885), que estava enfermo 
(EXTERNATO PEDRO II, 1884).

Com o falecimento de Paulo Vidal, Higgins é chamado, em 1885, 
para ocupar as aulas do professor na Escola Normal da Côrte, onde ficou 
até se aposentar, em 1918 (CONTRATAÇÃO PELA ESCOLA NORMAL, 1885). 
A Escola Normal era a instituição responsável por formar professores 

para o Ensino Primário e Secundário (ACCÁCIO, 2011). Nessa instituição, 
Higgins teve contato com notórios professores da Côrte, o que conferiu 
a ele prestígio e, decerto, colaborou com seu destaque como autor de 
manuais para professores. 
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Higgins atuou como professor em outras escolas do Rio de Janeiro 
– Asylo dos meninos desvalidos (1885-1891), Colégio Alípio (1893). A atua-

ção em todos esses estabelecimentos garantiu a experiência de professor 

que seria impressa nas páginas do “Compendio de Gymnastica Escolar” 

pela primeira vez em 1896. 
Higgins, já reconhecido como um professor de ginástica na Côrte, 

também foi convidado pelos médicos Aureliano Vieira Werneck Machado 
(1863-1929) e Luis Carlos de Avelar Andrade para, em 1899, montar um 
gabinete de ginástica em 1889.

Na noticia de hontem demos da inauguração do estabeleci-

mento de hydro-electrotherapico dirigido pelos Drs. Avellar 
e Wernec, esqueceu-nos dizer que n’um dos pavimentos do 
edifício foi estabelecido pelo habil professor Arthur Higgins 

um gabinete de gymnastica, o primeiro gymnasio publico 
estabelecido no Rio (sic) (NOTAS..., 1889).

As práticas de Higgins pareciam estar alinhavadas com o discurso 

médico e científico autorizado. Como afirma Góis Junior (2013), em muitos 
momentos, a ginástica foi utilizada por médicos como mecanismos profi-

láticos de doenças na Côrte. A ginástica ensinada por Higgins era, então, 
proveniente de uma prática racional e científica, algo que era objeto de 
disputa entre as prescrições da época. Quando publicou seu primeiro livro, 
Higgins não era apenas reconhecido por ser o professor da Escola Normal, 

mas, também por sua atuação com a prática racional de ginástica.

A intenção de Higgins, ao publicar seu Compêndio, foi trabalhada 
também por nós (AVELAR; MORENO, 2020) quando levantamos as hipóte-

ses sobre as possíveis causas que levaram o autor a escrever seu próprio 
método de ginástica em forma de livro. Chegamos a duas conclusões: a 
primeira, que fica evidente na leitura do prefácio do Compêndio de 1899, 
de que Higgins indica a necessidade de algo que norteasse seus alunos 

na Escola Normal.9 A outra hipótese levantada diz respeito às disputas 
com relação aos métodos ginásticos empreendidas no interior do Colégio 
Pedro II. Vicente Casali, professor do internato do Colégio, começou, a 

9  Citação já feita na quarta página deste capítulo.
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partir do ano de 1888, a ter divergências com Arthur Higgins. O fato pode 

ter motivado Higgins em registrar seu método, já que a publicação de um 

manual poderia configurar ao conteúdo por ele ministrado uma sistemati-
zação legitimada e divulgada.

Higgins também foi corretor em uma agência de seguros para fun-

cionários públicos (ANNUNCIOS..., 1891). Entre 1910 e 1920, Higgins dividia 
seu tempo entre o ensino da ginástica e a invenção de equipamentos para 

o cotidiano de vida das pessoas e instrumentos que serviriam a segurança 

da sociedade (AVELAR, 2018). Essas invenções, segundo a autora, de-

monstram o patriotismo e a preocupação com a sanidade e segurança na 

capital federal. 

Higgins esteve em contato com médicos, militares, engenheiros, 

jornalistas, educadores etc. Isso criou um profícuo espaço de trocas e de 
criações, que também propiciou que ele ganhasse notoriedade enquanto 
professor de ginástica e se tornasse quem mais publicou manuais de 

ginástica entre 1890 e 1930, no Brasil. 

A publicação do “Compendio de Gymnastica Escolar” 

O “Compendio de Gymnastica Escolar”, depois de impresso na 

Typografia Jornal do Commercio, foi vendido pela Livraria Francisco Alves, 

uma das principais livrarias brasileiras, segundo Hallewell (2005). Assim, o 
livro era descrito em anúncios de jornais:

Compendio de Gymnastica Escolar de Arthur Higgins 

Ex-alumno da antiga Escola Normal da Corte, approvado com 
distincção em janeiro de 1884. 
Professor dessa Escola Normal do Districto Federal, desde 

março de 1885.
 Único Professor do Externato do Collegio Pedro II desde 
setembro de 1884. 
O seu compendio é o único approvado officialmente. 
Approvado unanimamente, em primeira edição, pelo Conselho 
Superior de Instrucção, em sessão de 28 de janeiro de 1902. 
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Approvado em 1912, segunda edição, por uma comissão da 

Directoria de Instrucção Municipal que lavrou o parecer o 
mais elogioso. 

Approvado em maio de 1913 por uma comissão de professores 

da Escola Normal que julgou o autor merecedor de premio. 

Adoptado pela Directoria Geral de Instrucção Municipal em 
Setembro de 1914.
Vende-se na Livaria Francisco Alves 
Rua do Ouvidor 154 (sic) (ANNUNCIO, 1918, p. 2).

No anúncio, o autor é apresentado, sendo ressaltadas sua forma-

ção, sua atuação na Escola Normal e no Externato do Colégio Pedro II. As 
aprovações que o “Compendio de Gymnastica Escolar” teve, bem como os 

elogios a cada aprovação, são listados. Em uma delas, inclusive, o autor é 

recomendado como merecedor de prêmios. O Compêndio já se consoli-

dava como um material de suporte para as aulas de ginástica, o que pode 

ser visto pela adoção feita pela Directoria Geral de Instrucção Municipal do 
Rio de Janeiro. 

Entre o momento de escrita e impressão, aprovação, adoção e ven-

da, o manual passou por processos de editoração, que se modificaram entre 
uma edição e outra. A começar pelas capas, conforme imagens a seguir: 

Figura 1 – Capas do “Compendio de Gymnastica Escolar”.
Fonte: Higgins (1899, 1909, 1934). 
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A mudança mais aparente está na adição de elementos, como a 

imagem na terceira edição e a mudanças de tipos. Mas também é possível 
perceber como a palavra “Compendio” foi diminuindo entre as edições e, 
em contrapartida, verifica-se que o termo “Gymnastica Escolar” passa a ter 

mais destaque. O modo como um texto é apresentado em seu impresso 

modifica a forma de ler ou, nesse caso, de atrair seu leitor, como nos mos-

trou Chartier (2002) e Darnton (1990). 
Por ser uma publicação longeva, é possível notar diferenças no 

estilo gráfico entre as edições. Na edição de 1899, percebe-se clichês 
discretos ao separar uma informação e outra. Na edição de 1909, nota-se 

a letra cursiva ao ressaltar o nome de Arthur Higgins. Na edição de 1934, 
expõe-se os conteúdos ressaltando-os em caixa alta negritadas. A forma 
em que cada capa é apresentada nos faz ver sobre os recursos gráficos 
disponíveis em cada tempo de publicação, bem como ao estilo que pro-

curava atrair mais os leitores visados. 

Em todas as edições, é interessante notar que Arthur Higgins não 

se coloca como autor desse livro, deixando a insígnia de organizado por 

em todas as edições. Nos prefácios dos manuais, explica:

No frontespicio deste livro empreguei a palavra organisado 

por ter receio de passar por plagiário, ainda que de lavra 

própria seja o contexto, salvo citações de autores de nota. Fiz 
innovações que concorrem muito para facilitar o aprendizado 
e o ensino, e tambem para o embellezamento da arte. Assim 
é que, systematizei os commandos; o que facilita muito o 
trabalho dos discipulos-mestres; a terminologia é quase toda 

arranjada por mim, as mais das vezes sem sahir da língua 
vernácula e algumas empregando palavras latinas de facilli-

ma comprehensão. As definições e divisões da gymnastica e 
dos exercicios foram concebidas por este neophyto: inventei 
alguns exercicios combinados, imitativos e estheticos e mo-

difiquei alguns jogos gymnasticos adaptando-os ao nosso 

meio (sic) (HIGGINS, 1899, p. 5, 6, grifo do autor).

O estreante Higgins, intitulando-se neophyto, demonstra-se pre-

ocupado com as condições de autoria, já que faz adaptações de outros 
autores em sua obra. A despeito disso, segundo o próprio, a maioria dos 
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exercícios são inventados por ele mesmo. A atuação de Higgins como pro-

fessor parece ter orientado a escrita de seu manual. Mesmo utilizando-se 
de exercícios ginásticos já descritos por outros autores, a organização e 
adaptação vieram de sua prática nas escolas, em suas palavras, “adaptan-

do-os ao nosso meio”. 

Outras diferenças podem ser notadas entre as edições. Algumas 
são relativas à forma de apresentação, outras concernentes ao conteúdo. A 

abertura do manual (depois dos elementos paratextuais) não é modificada 
entre as edições: é uma coletânea de pequenos textos dando significados 
e explicações para termos que se relacionam com o ensino da ginástica 
– “educação”, “educação physica”, “gymnastica”, “importancia da gymnasti-
ca”, “exercícios gymnasticos”, “opportunidade para a pratica dos exercícios”, 
“duração das lições”, “comandos”, “divisão superficial do corpo humano”, 
“terminologia dos movimentos articulares”, “observações methodologicas 
e hygienicas”. Poucas alterações são observadas entre uma edição e outra, 
sendo que nas edições de 1909 e 1934, os temas “opportunidade para a 
pratica dos exercícios e duração das lições” são adicionados ao texto do 
tema “exercícios gymnasticos”. Nessas edições, os temas “methodologia” 
e “preceitos hygienicos” se tornam dois textos separados. Essas mudanças 
parecem advir de uma leitura posterior à publicação, que fizeram com que 
se atentasse para a possibilidade de junção, no primeiro caso, e, no segun-

do caso, para a reelaboração de novos textos com maiores informações 
que permitiriam a divisão das temáticas. 

O conteúdo dos textos muda substancialmente pouco, sofrendo 

a adição de citações em alguns casos. O que aparece como uma grande 
modificação é que, nas edições de 1909 e 1934, o título dessa parte se 
torna “Noções theoricas indispensáveis aos profissionais”, enquanto que, 
na edição de 1899, era intitulado “Algumas noções theoricas”. A presença 

da palavra “indispensáveis” confere maior importância a esse componente 

do manual.

Outra modificação que acontece nas edições de 1909 e 1934 diz 
respeito ao tema “Commandos”, que, na edição anterior, posicionava-se 
entre outros temas, nessas edições ficou disposto como último texto. Essa 
acomodação pode ter sido necessária para que esse texto ficasse de fácil 
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localização, uma vez que o livro seria utilizado durante as aulas práticas, 
era interessante facilitar o acesso às informações sobre a execução dos 
exercícios. Os “commandos” são, para Higgins, a forma que o professor se 
comunica com seu aluno, a fim de dar início, prosseguimento ou interrup-

ção para as atividades. No texto, o autor vai listar as palavras que podem 

ser utilizadas pelos mestres:

As sete palavras que adoptamos para commandos executivos 

são: Já – Começar – Cessar – Passe – Preparar – Marcha – e Alto.
 JÁ, emprega-se para ordenar a execução de movimentos que 

não tenham de serrepetidos seguidamente. Exemplo – Um 

passo para adeante – Já. 

Começar – usa-se para a execução de movimentos que 

tenham de ser repetidos seguidamente: Exp. Flexões dos 
dedos - começar. 

Cessar – serve para fazer terminar todos os exercicios menos 
os de mudança de lugar. 

Passe – emprega-se quando o exercício tenha de ser execu-

tando de mais de um dos tres modos, alternada, simultane-

amente e em opposição, para mudar-se de um modo para 

outro. Exemplo: Destensoões frontaes dos braços – começar 
– passe – passe – passe – cessar. Com o commando começar, 
principia-se a executar o exercício movendo o braço alterna-

damente; com o commando passe, passa-se a executar os 

movimentos em opposição, isto é, quando um braço fizer um 
movimento o outro fará o movimento opposto. 

Preparar – applica se quando os discípulos tenham de tomar 
posição execução do exercício indicado pelo commando 
preventivo. Exp. Meia volta- preparar- Já. 

Marche – serve para ordenar os movimentos de mudança de 

logar, Menos para um passo. Exp. Passos para adeante – mar-
che. Dobrar fileira – marche.
Alto – emprega-se para mandar cessar os movimentos de 

mudança de logar. Exp. Passos para a direita – marche – alto 
(sic) (HIGGINS, 1899, p. 13, 14).

Em todas as edições, as palavras que devem ser ditas a cada 
“comando” aparecem em negrito, a listagem está recuada do texto. O 

leitor, ao avistar a página, consegue ver com facilidade cada uma das 

palavras ressaltadas. 
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As edições de 1909 e 1934, a exemplo do que acontece na parte 
das noções teóricas, pouco se modificam entre uma e outra, sendo a 
grande diferença a inclusão de elementos paratextuais. Na edição de 

1934, agrega-se pareceres e opiniões da imprensa sobre o Compêndio. A 
edição de 1934, é tratada por Avelar (2018) como um legado póstumo de 

Higgins – a presença desses elementos que elogiam os esforços do autor 

e a profusão de sua obra são elementos constitutivos dessa assertiva. 

Da << Chronicas Litteraria >> da Tribuna de 15 de Outubro 

de 1902, escripta pelo eminente jornalista José Medeiros e 

Albuquerque, extrahimos os trechos seguintes: 

O professor Arthur Higgins não é um mestre de gymnastica 
como os do velho systema.
É um educador physico que sabe maravilhosamente bem a 
sua arte.

Um dos autores francezes que melhor tem estudado o 
assumpto o Dr. Philippe Tissiê, escrevia ha um mez, em uma 
revista scientifica: “[...] O thema principal em educação physica 
é o desenvolvimento da função respiratória, pela gymnastica 
de flexibilidade e da função physica, pelos jogos e exercicios 
ao ar livre.

O musculo não passa de um servo humílimo dos pulmões e 
do cérebro. Por isso, embora seja quem forneça a acção só 
nos devemos ocupar com ele em terceiro logar”.

Para o professor Higgins essas conclusões nada têm de novo, 
porque de há muito tempo elle é, pela palavra, pela pena e 

pelo exemplo, um incansável divulgador das vantagens tanto 

da gymnastica de adextramento, como de jogos ao ar livre, 
em que, como todos sabem a par dos músculos, fortifica-se 
não só a atenção como estas grandes qualidades Moraes, 

indispensáveis na vida: a vontade e a iniciativa. 
Seu livro, de que apenas agora está publicado o primeiro 

fascículo, será de certo obra digna do mestre excelente, que 
elle é [...] (sic) (HIGGINS, 1934, p. 7).

Ao longo de cinco páginas do Compêndio de 1934, os comentários 
da imprensa e dos pareceres recebidos associam Higgins a um professor 

competente e atualizado com as questões de seu tempo. 
No que diz respeito ao conteúdo das práticas ginástica, Higgins 

prefere apresentar lições, que são sequências de atividades que devem 
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ser seguidas, a fim de garantir que os alunos iniciem seus estudos nos 
exercícios mais simples, de fácil execução, até que possam chegar a 
exercícios mais complexos. As lições são divididas em aquelas que devem 
ser aplicadas a alunos de 7 a 10 anos do Ensino Elementar, para alunos 

maiores de 10 anos do Curso Médio, e para maiores de 12 anos do Curso 
Elementar. Esperava-se que, para a execução do Curso Elementar, o aluno 
já deveria ter passado pelas lições do Curso Médio. 

A complexificação dos conteúdos é algo visto tanto nos exercícios 
de “gymnastica de systematica livre” quanto nos “exercicios recreativos”. 

Essas são as duas apostas de Higgins para os conteúdos das aulas de 

“gymnastica”. Os exercícios de “systematica livre” eram aqueles em que a 

execução dos movimentos passava por “commandos” e que imitavam um 

padrão de movimento e os recreativos compostos por “jogos gymnasticos”. 
Esse último tipo de exercício, ao serem adaptados os jogos prussianos à 
realidade brasileira, ou na própria confecção de atividades recreativas, foi 

a grande “invenção” de Higgins, à época. Os nomes dos jogos, adaptados 

à realidade brasileira da época, são exemplares disso: “o besouro”, “a cabra 
cega”, “a raposa”, “casinha para alugar”, “os pescadores” [...]. 

Quanto aos “exercicios de systematica livre”, podemos verificar 
significativas modificações entre as edições de 1899 e as duas últimas. 
As alterações dizem mais respeito a forma como esses exercícios foram 
descritos, sendo poucos os inseridos ou reorganizados. Um exemplo é a 
localização da descrição do exercício de rotação dos braços, que na edi-
ção de 1899 é o nono exercício fundamental a ser descrito e o quinto, nas 
edições de 1909 e 1934.
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1899 1909 e 1934

9 – Rotações dos braços 

Dous tempos. 

UM – Volta-se, pela frente, as unhas 
para os lados, fazendo-se os braços 
girar sobre si mesmos. 

DOUS – Fazendo-se os braços girar 
em sentido inverso, (da frente para 

traz) volta-se as unhas também para 
os lados.

5 – Rotações dos braços 

Posição B1 
Execução em dous tempos. 

1. Mantendo-se os braços bem distendidos para 

baixo e fazendo-os girar sobre si mesmos, 
voltam-se as unhas pela frente dara os lados, 

dilatando-se o peito. 

2. Fazendo-se o braço girarem em sentido 
inverso, voltam-se as unhas para trás. Com 
o commando cessar retoma-se a posição 

prima. Modo – Simultaneo. 

Commandos: 
Attenção. Posição B1... já 
Attenção. Rotação dos braços 4 (8,12,16) vezes, 
começar 1,2,1,2,1 cessar.

Quadro 2 – Descrição dos exercícios.
Fonte: Higgins (1899, 1909, 1934).

Em todas as edições, a descrição dos exercícios é feita detalha-

damente, preocupando-se com todas as partes do corpo participantes do 

exercício. Era comum verificar a posição da cabeça ou do peito, o posi-
cionamento do braço e das mãos. Outra questão se relaciona ao tempo 

de execução dos exercícios, a rotação de braço, por exemplo, deveria ser 
realizada em dois tempos, ou seja, entre um movimento e outro existe 
uma pequena pausa, nesse caso, entre a rotação do braço e seu sentido 

inverso. Esses tempos, segundo Higgins, deveriam ser contados pelos 

professores (1, 2, 1, 2, 1, 2...)

Ao final das descrições em 1909 e 1934, o autor opta por colocar os 
“commandos” e a quantidade de repetições. Para ser completo, os alunos 
deveriam rotacionar os braços por quatro vezes, sendo que esse exercício 
poderia ser repetido de duas a quatro vezes. Outra inovação é o código 
criado por Higgins, na descrição das posições iniciais. Na rotação de bra-

ços, vemos que a posição inicial é a B1, em que a letra indica a posição dos 

braços e o número a forma com que os membros inferiores deveriam estar.
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Vejamos primeiramente as posições dos braços que serão 
designados por lettras. 

Posição A Os braços distendidos ao longo do corpo para 
baixo, as mãos bem abertas, dedos unidos e as palmas das 

mãos voltadas para o corpo. 

Posição B Os braços distendidos ao longo do corpo, para 
baixo, como está dito acima, mãos fechadas com os dedos 

voltados para o corpo. 

[...] 

Vejamos agora as posições dos pés que serão designadas por 
números. 

Posição 1 Os calcanhares unidos, as pontas dos pés natural-
mente apartados, como na posição fundamental. 

[...] 

(sic) (HIGGINS, 1909, p. 57-59).

O nível de esclarecimento sobre cada exercício se tornou ainda 
maior após a criação desse código. Esse modo de detalhar a atividade 

alterou a forma de interpretação dos leitores, que agora deveriam seguir 

exatamente o que estava descrito nos “commandos” das atividades. Esse 

modo de descrição dos exercícios é fruto do trabalho de um autor preocu-

pado com os pormenores da prática da ginástica, que se ocupou em criar 

novas formas de ensinar a partir do impresso. 

Conclusão

A produção do “Compendio de Gymnastica Escolar” de Arthur Hig-

gins é carregada do fazer desse sujeito como professor, mas, também, de 
seu contato com as instituições e pessoas de diversos ramos da sociedade. 
Foi uma publicação que percorreu 38 anos, entre edições e reimpressões, 
recebeu adaptações, novos conteúdos e se afetou pelas mudanças nas 
técnicas de tipografia e estilos gráficos. 

A produção do Compêndio reserva íntima relação com a prática do 
professor de ginástica, fato observado com as modificações na descrição 
dos exercícios e na adição de atividades, nas 2ª e 3ª edições do manual. 
Como Higgins esteve em contato com seus leitores visados, na Escola 
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Normal, temos a hipótese de que essas mudanças foram sugeridas e até 

testadas durante as aulas de Higgins na Escola. 

O estudo sobre o “Compendio de Gymnastica Escolar” nos ajuda a 

perceber aspectos da produção desse impresso na história, interrogando 

sobre as características de manuais de ginástica. Seu estudo pode tam-

bém ajudar a compreender outros aspectos da história da ginástica ou dos 

manuais didáticos. 
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CAPÍTULO 9

Exercicios disciplinares, movimentos de corpo 

livre, saltos, corridas, exercicios nos apparelhos  

e jogos gymnasticos: a gymnastica forjada na 
Escola Normal do Rio de Janeiro1

Anna Luiza Ferreira Romão

Andrea Moreno

Introdução

O objetivo deste capítulo é compreender a gymnastica forjada na 

Escola Normal da Côrte/Escola Normal da Capital Federal (assim denomi-

nada após a Proclamação da República), a partir das contribuições de seus 

1  Este capítulo é baseado em minha dissertação de Mestrado: “Entre Escolas, Clubs e 

Sociedades: as Gymnasticas tecidas por professores no Rio de Janeiro (1850-1900)”, defendida 

em 2016, no Programa de Pós-Graduação em Educação: Conhecimento e Inclusão Social 

(FaE/UFMG), orientada pela professora Andrea Moreno. Disponível em: https://sucupira.

capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.

jsf?popup=true&id_trabalho=4030003. Acesso em: 8 mar. 2021. A pesquisa contou com 

financiamento da Capes por meio de Bolsa de Mestrado.
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professores e de suas professoras: Capitão Ataliba Manoel Fernandes, Ma-

ria Carolina de Almeida Gouvea, Paulo Vidal, Vicente Casali, Arthur Higgins 

e Candida Carneiro Bragazzi. Embora todos esses sujeitos tenham contri-

buído com o seu processo de sistematização, foi com a chegada de Paulo 
Vidal à Escola Normal da Côrte que à gymnastica foram atribuídos outros 
contornos, tornando-a ainda mais coerente com a finalidade principal do 
ensino normal: a formação de professores e professoras primários/as. 

Nossa hipótese é que a experiência adquirida por Paulo Vidal ao 
longo de sua trajetória, a sua circulação e atuação em distintas e variadas 

instituições, tanto escolares, quanto não escolares, pelo Rio de Janeiro, da 

segunda metade do século XIX, o permitiu forjar uma gymnastica que valo-

rizasse tanto a sua dimensão prática, quanto teórica. Além de primar pelo 
fortalecimento, endireitamento, correção e disciplina daqueles corpos que 

a praticavam, para esse professor, em especial, também era importante que 

seus alunos e suas alunas se apropriassem deste saber, a gymnastica, que, 

tal como as demais disciplinas aprendidas no decorrer dos cursos ofertados 

pela Escola Normal, também se fundamentava na ciência, importando, 

assim, não somente a sua prática, mas também a sua teoria.

Assim, ao tomar Paulo Vidal como fio condutor desta narrativa, 
nossa intenção é tecer a história de uma disciplina escolar a partir da 

trajetória desse sujeito. Para tanto, apresentaremos um breve panorama 
de sua circulação pela sociedade da Corte até a sua chegada à Escola 

Normal, onde analisaremos a gymnastica por ele forjada e a sua relação 

com a prática sistematizada pelos demais professores e professoras que 

lá atuaram, entre as décadas de 1880 e 1890.

A circulação de Paulo Vidal pelo Rio de Janeiro

Paulo Vidal, na sociedade da Corte, iniciou sua trajetória como 
professor de gymnastica em instituições não escolares. Primeiro atuou na 

Sociedade Franceza de Gymnastica, em 1869 (ALMANAK, 1896, p. 407). 
Criada em 12 de agosto de 1863, seus objetivos eram o “ensino da gym-

nastica, musica e dansa, o gôso de uma muito rica Bibliotheca, diversos 
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jogos e distracções, reuniões familiares, soirées dansantes, etc., etc. (sic)”. 
Todavia, conforme o art. 1º de seu Estatuto, ela não poderia “em tempo 
algum e sob nenhum pretexto renunciar ao seu principio – a gymnastica 
(sic)” (ALMANAK, 1869, p. 407).

Posteriormente, entre os anos de 1872 e 1874, foi professor no 
Club Gymnastico Portuguez (ALMANAK, 1873, p. 484). Fundado em 31 de 
outubro de 1868, sua finalidade era “proporcionar aos seus socios recreios 
honestos e agradaveis através do ensino da gymnastica, esgrima, e musi-
ca (sic)”. Somando-se a isso, promovia reuniões familiares, bailes e saraus, 
passeios campestres, apresentação de peças teatrais, festas de caridade 

ou assistenciais; e também oferecia aos seus sócios “uma escolhida bib-

lhioteca, jornaes illustrados, sala de bilhares, etc., etc. (sic)”.2

Após se desligar do Club Gymnastico, Vidal torna-se mestre de 

gymnastica no Collegio Pedro II, onde permanece até 1884 (GAZETA DE 
NOTICIAS, 30 nov. 1882, p. 2).3 Fundado em 1837, seu objetivo era “capacitar 

os jovens pertencentes à elite oitocentista para o mundo do governo e 

da política imperial”. Ampliando sua finalidade, conforme Mendonça et al. 

(2013), esse Colégio foi, ao longo de sua história, constituindo-se também 
como uma instituição modelar no que se refere à formação de professores e 

professoras no Rio de Janeiro. Paulo Vidal chegou a essa instituição escolar 
em maio de 1875 e assumiu as aulas de gymnastica no externato, em substi-

tuição a Paulino Francisco Paes Barreto. Em abril de 1876, foi definitivamente 
contratado como mestre de gymnastica do externato. No ano seguinte, 

com a saída de Pedro Guilherme Meyer que era o professor responsável 
pelo ensino da gymnastica no internato do Pedro II, Paulo Vidal tornou-se 
o único responsável pelo seu ensino, permanecendo, assim, até 1881. Após 

esse período, Vidal, alegando incompatibilidade de horários, optou por 
permanecer apenas no externato, e Vicente Casali, que já vinha assumindo 

2  Jornais O Paiz, 22/6/1886, p. 2; Gazeta da Tarde, 13/2/1886, p. 2. Almanak Administrativo, 

Mercantil e Industrial do Rio de Janeiro. Ano 1875, p. 526. Decreto n. 5026, de 24 de julho de 

1872 – Artigo 1º. Approva os estatutos da associação denominada – Club Gymnastico Portuguez. 

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-5026-24-julho-

1872-551233-publicacaooriginal-67473-pe.html. Acesso em: 29 dez. 2020.

3  Informação constante também no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro (ANRJ) – Códice: IE443.
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a função de seu adjunto, foi quem assumiu as aulas no internato do Colégio. 
Lá, Casali permaneceu até o final do Império. Paulo Vidal, em 1883, com a 
saúde já bastante fragilizada, foi substituído por Arthur Higgins. Após seu fa-

lecimento, em 1885, Higgins foi definitivamente contratado como mestre de 

gymnastica do externato do Collegio Pedro II, lá atuando até 1889, quando a 
gymnastica foi suspensa do currículo. Importa destacar que Paulo Vidal foi o 
primeiro professor a elaborar um programa oficial de ensino da gymnastica 

do Collegio Pedro II ainda no ano de 1880 (ROMÃO, 2016).
Simultaneamente a Pedro II, Paulo Vidal lecionou também no 

Collegio Aquino, de 1876 a 1879,4 e no Collegio Abilio, entre 1877 e 1878 
(DIÁRIO DO RIO DE JANEIRO, 12/1/1877, p. 4). Fundado em 1863, o Collegio 
Aquino tinha por finalidade

dar aos seus alumnos, não só uma instrucção verdadeira, que 

os habilite realmente para a matricula nos cursos superiores 

do Imperio, como tambem uma educação physica e moral 
que lhes facilite todos os meios de conservar a saude e obter 

aquella consideração e estima de que na sociedade gosam os 

homens moralisados (sic).5

O Collegio Abilio, por sua vez, criado em 1858, tinha como objetivo 

proporcionar á mocidade brazileira a instrucção primaria 
comercial e secundaria fundamental, necessaria e sufficiente 
não só para o bom desempenho dos deveres de cidadão, 

mas tambem para a matricula nos cursos de ensino superior 

e obtenção do gráo de bacharel em sciencias e letras (sic).6

Nessa instituição, a gymnastica ocorria tanto na instrução primária 

quanto na secundária por meio da realização de diversos jogos escolares 
(amarella, foot-ball, petéca, jogo da bolla, crichet, lawn-tennis, crocket), 

exercícios executados em barras, corrida e saltos.7

4  Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (BNRJ) – Códice: Obras Gerais – DRG – I – 208, 4, 16, n. 5.

5  BNRJ – Códice: Obras Gerais – DRG – I – 208, 4, 16, n. 5.
6  ANRJ – Códice: IE4117/Regulamento do Collegio Abilio – Instituto Equiparado ao Gymnasio 

Nacional – Decreto n. 3.499 de 18 de Novembro de 1899

7  ANRJ – Códice: IE4117/Regulamento do Collegio Abilio – Instituto Equiparado ao Gymnasio 

Nacional – Decreto n. 3.499 de 18 de Novembro de 1899.
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Ao longo da primeira metade da década de 1880, Vidal foi profes-

sor nos Colégios Queiroz, Menezes Vieira8 e na Escola Normal da Côrte,9 
na qual vivenciou seus últimos anos como professor de gymnastica, já que 

faleceu em janeiro de 1885.10

Embora Vidal também tenha atuado como professor de gymnastica 

em instituições não escolares, como vimos anteriormente, foi no contexto 
escolar que se tornou um professor referência de seu ensino. Além de ser 

reconhecido pelos sujeitos internos às instituições – pais, alunos/alunas e 
diretores –, também a imprensa fluminense, recorrentemente, tecia a ele 
elogios, mesmo após o seu falecimento, destacando sempre o importante 

e distinto papel que desenvolveu como professor de gymnastica na socie-

dade fluminense.

Hontem celebrou-se a missa de setimo dia em suffragio á 
alma do mallogrado cavalheiro o Sr. Paulo Vidal, o professor 
estimado e digno, que na sua especialidade deixou uma vaga 

insupprivel.

Era, como se sabe, professor de gymnastica e nos collegios 
em que trabalhou deixou de si a mais honrosa tradição; séria-

mente dedicado á parte scientifica da sua profissão e zeloso 
observador dos seus deveres, trabalhou sempre com grande 

dedicação, até que a fatal enfermidade que o levou ao tumulo 

lhe impediu toda e qualquer actividade.

É inutil dizer que o emerito professor deixou sua familia em 
estado de pobreza quanto a bens de fortuna, mas rica pelo 
legado do seu bom nome e pela estima dos amigos, que 

naturalmente tratarão de adoçar as amarguras de tão triste 

orphandade (sic).11

Cabe, então, questionarmos: a partir dessa trajetória, qual gymnas-

tica foi por Paulo Vidal forjada na Escola Normal da Côrte? Mesmo sendo 
desenvolvida naquela Escola, sofreu influência das demais instituições 

8  Sobre esses Colégios, não localizamos muitas informações. Sabemos apenas que, em 
ambos, Paulo Vidal foi professor de gymnastica e que, no Menezes Vieira, a sua prática ocorria 

por meio dos exercicios ao ar livre, entre os intervallos das classes, com duração de 50 min. 

(Collegio Queiroz: Jornal Gazeta de Noticias, 30 mar. 1881, p. 4; Menezes Vieira: BNRJ – Obras 

Gerais – LIVRO – V – 262, 3, 6, n. 9).

9  ANRJ – Códice: IE530.

10  Jornal Gazeta de Noticias, 7 jan. 1885, p. 1.

11  Jornal O Paiz, 13 jan. 1885, p. 2.
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pelas quais Vidal circulou? Os professores e as professoras que, com ele, 

partilharam o seu ensino ou mesmo aqueles/as que o sucederam na 

Escola Normal, incorporaram ao seu fazer elementos da gymnastica por 

ele sistematizada?

Do ensino normal depende a efficiencia do Ensino Primario:12 

criação e organização da Escola Normal da Côrte

Com a expansão do Ensino Primário iniciada em 1874, do gover-
no, passou-se a demandar um maior investimento na formação de seus 

professores e professoras. Organizou-se, então, pelo decreto n. 7684, de 
6 de março de 1880, a Escola Normal da Côrte. Inaugurada em 8 de abril 
daquele ano, a Escola Normal, regida pelo decreto n. 8025, de 16 de março 
de 1881, tinha como finalidade a preparação de professores e professoras, 

de 1º e 2º graus, por meio do ensino gratuito, organizado em dois cursos: 
sciencias e lettras e artes. No primeiro, aprendia-se

Instrucção religiosa.
Portuguez.
Francez.
Mathematicas elementares.

Chorographia e historia do Brazil.
Cosmographia, geographia e historia geral.
Elementos de mecanica e astronomia.

Sciencias physicas.
Sciencias biologicas.

Logica e direito natural e publico.

Economia social e domestica.

Pedagogia e methodologia.
Noções de agricultura.
São facultativos os estudos de instrucção religiosa e de fran-

cez (sic).13

12  Expressão que intitula o primeiro capítulo do trabalho de conclusão do curso de Anna Romão 
(2012) e também do trabalho organizado por Moreno e Vago (2015), o qual é fruto de pesquisas 

coordenadas por ambos (Fonte localizada no Arquivo Público Mineiro (APM) – MINAS GERAIS, 

Relatório da Secretaria do Interior, 1916).

13  BNRJ – Obras Gerais – DRG – V – 255, 4, 7, n. 15/Regulamento para Escola Normal da Corte 

mandado executar pelo decreto n. 8025, de 16 de março de 1881; Capítulo I – Do Ensino Normal.
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No segundo curso, aprendia-se: calligraphia e desenho linear, mu-

sica vocal, gymnastica e trabalhos de agulha – estes, trabalhos de agulha, 

exclusivos às alunas.14

No decorrer de sua primeira década de existência, segundo Liéte 

Accácio (2011), a Escola Normal passou por várias mudanças. Sem prédio 

próprio, inicialmente, foi instalada em uma das salas do externato do Col-
legio Pedro II; nessa ocasião, seu diretor era Benjamim Constant Botelho 
de Magalhães, que permaneceu nesse cargo até 1885. Anos mais tarde, a 
Escola Normal é transferida para a Escola Central e, em 1888, para a Praça 
da Aclamação. Nesse ínterim, ela foi dirigida, primeiro, pelo Conselheiro 
Sancho de Barros Pimentel e, de 1886 a 1888, por João Pedro de Aquino.

Com o objetivo de estabelecer um eixo formador do professorado 
primário, também no ano de 1888, seu regulamento interno é alterado: se 
anteriormente o curso tinha a duração total de quatro anos, com essa mu-

dança, passou a ter três, organizados em três séries que compreendiam as 
matemáticas, as ciências físicas e as biológicas; além disso, sua frequência 
passou a ser obrigatória, o curso passou a ser diurno e a prática de ensino 

foi instituída, devendo ser regida por um professor da Escola de Aplicação 
(ROMÃO, 2016).

 Nos anos de 1890, mudanças continuaram a ocorrer: o curso 
voltou a ser noturno, porém, com duração de cinco anos, e a cadeira de 

Pedagogia foi suspensa, embora a sua prática continuasse ocorrendo na 
Escola de Aplicação, no diurno – mesmo local onde funcionava a Escola 

Normal. Ao final desse ano, uma Reforma da Instrução Primária e Secun-

dária foi realizada pelo então Ministro da Instrução, Correio e Telégrafos, 
Benjamim Constant (seu primeiro diretor), passando a exigir dos futuros 
professores e professoras uma formação específica, a qual lhes permitiria 
exercer o magistério público primário, mas que, somente, seria concedida 

pela Escola Normal (ACCÁCIO, 2011).
Essa Reforma, além de exigir uma formação específica, conferiu à 

Escola Normal uma finalidade ainda mais ampliada se comparada à anterior. 
Definida como um “estabelecimento de ensino profissional”, seu objetivo 

era conferir aos candidatos e candidatas “á carreira do magisterio primario 

14  Idem.
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a educação intelectual, moral e pratica necessaria e sufficiente ao bom 
desempenho dos deveres de professor, regenerando progressivamente a 

escola publica de instrucção primaria (sic)”.15 Mesmo após a Reforma, seu 
ensino permaneceu gratuito, destinado a ambos os sexos e organizado 
naqueles dois cursos: de sciencias e lettras e artes; porém, as disciplinas 

alteraram-se. O curso de sciencias e lettras passou a ser composto por:

Portuguez, especialmente redacção; noções da litteratura 
nacional

Francez, regras essenciaes da grammatica estudada pratica-

mente; traducção

Geographia geral e chorographia do Brasil; cartographia

Historia universal e especialmente do Brazil
Mathematica: arithmetica, algebra, geometria preliminar, 
trigonometria, noções de geometria geral e de analyse trans-

cendente, mecanica racional

Astronomia: geometria celeste e noções de mecanica celeste
Physica e Chimica: noções de mineralogia e geologia
Biologia: botanica, zoologia, anatomia e physiologia humanas
Sociologia: instituições fundamentaes da existencia social, 
leis da evolução do entendimento, da actividade e do enten-

dimento

Moral: faculdade ou funcção relativa dos elementos da nature-

za humana. Moral theorica e moral pratica especialmente no 

que diz respeito a profissão do magistério (grifo do autor).16

E o curso de artes por:

Desenho: estudo geral do traço a mão livre [(?)], ornamenta-

ção vegetal e animal; desenho colorido, [?] de memoria e de 
invenção ou composição

Calligraphia: lettra ingleza especialmente; lettra gothica e de 
phantasia

Musica: leitura musical e estudo completo de solfejo, canticos 
escolares, moraes e patrioticos; córos; estudo elementar de piano

Gymnastica: exercicios de corpo livre

Trabalhos de agulha, especialmente costura chã: córte e feito
Trabalhos manuaes: tecnologia das profissões elementares; 
manejo das principaes ferramentas (grifo nosso).17 

15  ANRJ – Códice: IE557/Reforma da Escola Normal, Capital Federal, 14 de março de 1890 – 

Capítulo 1 – Do Ensino Normal.

16  Idem.
17  Ibidem.
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A prática ginástica na/da Escola Normal: relação entre seus 
professores e professoras e seus programas de ensino

De acordo com o Regulamento de 1881, a gymnastica, destinada 

a ambos os sexos, ocorreria em aulas distintas, sob a orientação de seus 

respectivos professores e professoras (para as turmas femininas, uma 

professora, e, para as masculinas, um professor) e sua prática se daria 

por meio dos exercicios disciplinares e exercicios pyrrhicos,18 movimentos 

parciaes e flexões, marchas, corridas, saltos, equilibrios e jogos gymnasti-

cos.19 No entanto, nesses anos iniciais, houve apenas a prática masculina, 

cujo professor contratado interinamente foi o sr. dr. Capitão Ataliba Manoel 
Fernandes20 – Portaria de 1º de abril de 1881.21 Suas aulas aconteciam as 

terças, quintas e aos sábados, “das 6 ½ às 7 ½”; como método avaliativo, os 

alunos eram submetidos a provas práticas, orais e escritas.22

Especificamente sobre as avaliações as quais eram submetidos os 
alunos e alunas, ainda no ano de 1881, Augusto da Silva, representante da 

2ª Diretoria de Instrução, ao analisar a maneira como ocorriam os exames 
no curso de artes, teceu algumas críticas. Reprovando a aplicação de prova 
escrita no curso como um todo, particularmente em relação à gymnastica, 

Augusto Silva achava ser contestável também o modo de aplicação da 

prova oral, pois, segundo o representante da Diretoria da Instrução, não 
parecia assertivo exigir que os alunos e alunas discorressem imediata-

18  Villela (2002, p. 235) considera que, possivelmente, os exercicios pyrrhicos representem 

movimentos e/ou posições que se aproximam de lutas praticadas no período.

19  BNRJ – Obras Gerais – DRG – V – 255, 4, 7, n. 15 – Regulamento para Escola Normal da 

Côrte mandado executar pelo decreto n. 8025, de 16 de março de 1881.

20  Ataliba Manoel Fernandes, nascido em Pernambuco, em 1831, transferiu-se para o Rio de 

Janeiro, onde faleceu em 1887. Na sociedade da Corte, construiu uma carreira bem-sucedida no 

Exército, destacando-se também como mestre de esgrima na Escola Militar e na Escola Normal 

foi indicado para assumir a cadeira de gymnastica. Como formação, tornou-se Praça em janeiro 

de 1850; Alferes, em agosto de 1853; Tenente, em dezembro de 1859; e Capitão, em janeiro de 
1866. Foi condecorado na Guerra do Paraguai pelos serviços prestados (VILLELA, 2002, p. 231).

21  BNRJ – Códice: Obras Gerais – VI – 278, 5, 2/“Relatorio dos sucessos mais notaveis do anno 

lectivo de 1881 na Escola Normal da Côrte apresentado á Congregação da mesma Escola em 11 

de fevereiro de 1882 pelo Dr. Affonso Carlos Moreira, Professor substituto interino”.

22  ANRJ – Códice: IE528.
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mente após o sorteio do ponto sobre um assunto específico. Além disso, o 
tempo de execução da prova prática também lhe parecia ser excessivo.23

Ou seja, Augusto da Silva posicionou-se contrariamente a todo o 

processo avaliativo ao qual os alunos e alunas eram submetidos na Escola 

Normal da Côrte para demonstrarem o que haviam aprendido sobre a gym-

nastica no decorrer de um ano. Essa postura, possivelmente, relaciona-se 

ao fato de que, ainda na década de 1880, havia certa resistência à prática 

ginástica que vinha sendo acolhida e consolidada nas e pelas instituições 
de ensino. Nesse caso em especial, a crítica vinha de um representante 
direto da Instrução no Rio de Janeiro que, de certo modo, manifestou sua 

desaprovação à presença da gymnastica naquela instituição. Todavia, 

seus apontamentos/reivindicações não foram levados em consideração 
imediatamente, visto que somente em março de 1890, com a Reforma do 
Ensino, os exames do curso de artes foram modificados: os alunos e alunas 
passaram a ser submetidos apenas à prova prática,24 o que, de certo modo, 

reforçava outra concepção acerca da gymnastica naquele período: era 
considerado um saber eminentemente prático.

A gymnastica, no entanto, seguiu se afirmando no âmbito escolar, 
sendo a elaboração oficial de seus programas de ensino um indicativo. 
Na Escola Normal da Côrte, o primeiro programa elaborado foi feito por 
aquele que, na ocasião (1880-1881), era o responsável pelo seu ensino: o 
Capitão Ataliba Manoel Fernandes. Dividido em oito partes, apresentava 
um conteúdo extenso, diversificado e coerente com os objetivos atribuí-
dos àquela prática no período: desenvolvimento integral, harmônico, dis-

ciplinado e controlado, inclusive, moralmente. Os exercícios se davam de 
forma fragmentada e sequenciada, livre ou com a utilização de aparelhos 
ginásticos, visando o fortalecimento, endireitamento, a aquisição da agili-

dade, flexibilidade e saúde. Logo, tal programa se constituía por exercicios 

disciplinares (similares aos desenvolvidos na preparação física do Exército), 
movimentos parciaes e flexões (iniciados pela cabeça, seguidos por movi-

mentos dos antebraços, mãos, tronco e pernas), “marchas, corridas, saltos, 

23  Idem.
24  ANRJ – Códice: IE557/Reforma da Escola Normal, Capital Federal, 14 de março de 1890.
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equilibrios, jogos gymnasticos, exercicios com machinas ou apparelhos 
(corda fina de linho, alteres, cabo grudado por degraus – cabo papagaio, 
cabo liso, argolas)”.25

A prática ginástica feminina nesse um ano de funcionamento da 

Escola Normal não havia se iniciado, como dito anteriormente, e, segundo 

o seu diretor, Benjamim Constant, isso ocorreu pelo fato de não ter ele en-

contrado “pessoa édonea para exercer o cargo de professora de gymnas-

tica das alumnas daquela Escola (sic)”.26 No entanto, a ginástica masculina 

já contava com um significativo número de alunos, o que demandou da 
Escola a nomeação de “um professor de gymnastica que coadjunctamen-

te com o professor desta disciplina [...] examine os alumnos inscriptos na 

referida disciplina (sic)”.27 Para essa função, Benjamim Constant indicou 
Paulo Vidal, então professor no Collegio Pedro II.28

No segundo ano de funcionamento da Escola Normal, as alunas 

passaram, finalmente, a praticar a gymnastica. Em março de 1882, D. Maria 

Carolina de Almeida Gouvea foi contratada como professora interina.29 

Apresentando o seu programa de ensino, também bastante extenso, o 

documento se dividia em três partes: a primeira voltada aos exercícios dis-

ciplinares, a segunda parte com exercícios sem a utilização de aparelhos 
(exercícios de corpo livre) e que se subdividia em duas séries – marchas 
e equilíbrios –, e a terceira composta por exercícios executados com a 
utilização de aparelhos “(varas ou bastões esphericos, halteres, barras 
horizontaes e par de argolas ou aneis) (sic)”.30

No decorrer da década de 1880, se ainda havia certa resistência 

à prática masculina em relação à feminina, ela era ainda mais acentuada. 

No máximo, às alunas, era autorizada a prática de exercícios específicos e 
adequados ao seu sexo, o que, teoricamente, seriam exercícios mais leves, 

25  ANRJ – Códice: IE529. Esse programa de ensino está transcrito na íntegra na Dissertação. 

Ver: Romão (2016, p. 189-193) – Anexo 2.

26  ANRJ – Códice: IE528/Data do documento: 4 de maio de 1881.

27  ANRJ – Códice: IE528/Data do documento: 29 de novembro de 1881.

28  ANRJ – Códice: IE528/Data do documento: 30 de novembro de 1881.

29  ANRJ – Códice: IE529/Data do documento: 31 de março de 1882.

30  ANRJ – Códice: IE529/Data do documento: 31 de março de 1882. Esse programa de ensino 

está, na íntegra, transcrito na Dissertação. Ver: Romão (2016, p. 194-196) – Anexo 3.
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que não enfatizassem o desenvolvimento dos membros, sobretudo, os 
membros superiores e, claro, diferentes daqueles praticados pelos alunos. 

Entretanto, quando analisamos ambos os programas de ensino da Escola 

Normal da Côrte, percebemos que há muitas semelhanças, seja em relação 
aos exercicios de corpo livre, seja em relação àqueles que demandavam a 

utilização de aparelhos ginásticos. Alunos e alunas praticavam exercícios 
de flexão e extensão dos membros superiores e inferiores, exercícios de 
marchas, corridas, equilíbrios, jogos ginásticos; ambos utilizavam varas, 
halteres, barras e argolas. Desse modo, as diferenças possivelmente re-

caíam sobre a intensidade de cada lição: as alunas praticavam com uma 
maior frequência os exercícios de corpo livre e os alunos praticavam mais 
os exercícios que enfatizavam a preparação militar e aqueles que conta-

vam com o auxílio dos aparelhos ginásticos.
D. Maria Carolina de Almeida Gouveia permaneceu na Escola 

Normal somente até fevereiro de 1884, quando foi exonerada. Contudo, no 
final do ano de 1883, já se encontrava em licença. Diante dessa situação, 
novamente, Benjamim Constant se viu obrigado a nomear outro coad-

juvante que colaborasse na aplicação dos exames finais. Mais uma vez, 
Paulo Vidal foi lembrado.31 Nessas duas participações, auxiliando o Capitão 
Ataliba Fernandes, ao que tudo indica, Vidal desenvolveu um bom traba-

lho, visto que, já em março de 1884, foi definitivamente nomeado professor 
da Escola Normal da Côrte.32 Importa ressaltar que, nessa instituição de 
ensino, Paulo Vidal foi contratado para assumir as aulas de gymnastica do 

sexo feminino. Esse, em especial, é um dado relevante e corrobora com o 

fato de ele ter se tornado um professor referência no ensino da gymnas-

tica no contexto escolar, naquele período, uma vez que não era comum 
homens assumirem as aulas de gymnastica destinadas às alunas.

Logo em sua entrada, Vidal apresentou o programa de ensino de 
suas aulas. Embora escrito de forma mais detalhada, trazia os mesmos 
conteúdos por ele trabalhados, até aquele momento, no Collegio Pedro 

31  ANRJ – Códice: IE530/Data do documento: 20 de fevereiro de 1884.

32  ANRJ – Códice: IE530/Data do documento: 13 de março de 1884.
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II.33 Aqui, outro ponto merece ser destacado: no Pedro II, as aulas voltavam-

-se aos alunos, o que corrobora com a afirmativa que, embora houvesse, 
nos anos oitocentistas, um discurso que primava pela diferenciação dos 

exercícios ginásticos masculinos e femininos, na prática, isso não ocorria. 
Pelo menos, não de forma tão acentuada como se dava no discurso.

Assim, em seu programa apresentado à Escola Normal, constavam 

os exercicios disciplinares, os exercicios ordinaes (ênfase nas marchas e 

contramarchas, realizadas em diferentes formações e ritmos), os exercicios 

de corpo livre (movimentos de cabeça, tronco, pés, braços e pernas – com e 

sem flexão), exercícios simples e combinados, saltos e exercicios com instru-

mentos (alteres, varas com espheras, cabos – lisos, com nós e com casilhas 

–, argolas, trapezio, escadas – horizontaes e inclinadas –, barras parallelas).34

Comparando o programa de ensino de Paulo Vidal com aqueles 
propostos por Ataliba Fernandes e pela D. Maria Carolina para as aulas de 
gymnastica, a princípio, podemos pensar que seriam bastante semelhan-

tes. No entanto, há duas importantes diferenças. Paulo Vidal introduziu, 
entre os aparelhos ginásticos utilizados em suas aulas, o trapézio. Esse 
aparelho, especificamente, não constava em nenhum dos outros dois 
programas de ensino. Diante disso, é possível pensarmos que essa é uma 
“marca” que Vidal trouxe de sua experiência como professor no Club Gym-

nastico Portuguez, onde a gymnastica desenvolvida, por vezes, contava 
com a utilização desse aparelho. Inclusive, conforme os jornais da época, 
eram os exercícios nele realizados que mais empolgavam a sociedade flu-

minense que frequentava os clubes ginásticos em busca de divertimento 

por meio da apreciação das exibições ginásticas.
Outro ponto específico do programa de ensino de Paulo Vidal e 

que também representa uma novidade é que, até aquele momento, nem 

Ataliba Fernandes nem D. Maria Carolina Gouvea haviam explicitado a 

parte teórica que envolvesse a gymnastica. Sendo a finalidade primeira 
da Escola Normal da Côrte a formação do professorado fluminense, Paulo 
Vidal, ao introduzir a teoria em suas aulas, cumpre com o que essa institui-

33  Para uma análise comparativa de seus dois programas de ensino de gymnastica, consultar: 

Romão (2016).

34  ANRJ – Códice: IE530/Data do documento: 13 de março de 1884.
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ção se propôs no que se refere ao ensino da gymnastica. Entre os saberes 

tratados teoricamente, destacam-se: a origem da gymnastica, analisada a 

partir da percepção dos primeiros povos que a praticaram; a relação com 

as ciências que a fundamentava (Anatomia, a Physiologia e a Pedagogia), 

enfatizando aí tanto o seu viés biológico, quanto o pedagógico; a utilidade 
dos exercícios físicos considerados como meios higiênicos, assim como os 
seus efeitos na educação.

Somando-se a isso, ao definir os aparelhos que seriam usados em 
suas aulas, Paulo Vidal descreveu suas utilidades; ele aborda a gymnas-

tica moderna, lançando mão das ideias defendidas por alguns dos seus 

principais pensadores, que chegaram, inclusive, a sistematizar métodos 
ginásticos (europeus); estabelecendo uma relação direta com o principal 

objetivo da Escola Normal, Vidal explora, teoricamente, os exercícios que 
devem ser aplicados nas escolas públicas de 1º e 2º graus; além de abordar 
os conhecimentos e aptidões necessários aos professores e professoras 

para o ensino da gymnastica, ele também teoriza acerca das vantagens e 
desvantagens da prática ginástica, considerando cada sexo e idades; ele 

reserva uma parte de seu programa para a discussão acerca da variedade 

dos jogos de recreio/ginásticos, ressaltando as suas possíveis falhas e/ou 
excessos e, nesse sentido, faz menção à gymnastica funambulica (execu-

tada nos circos, clubes e sociedades ginásticas), que, naquele momento, 

sofria críticas dos pensadores da educação, justamente por eles compre-

enderem que, ao praticá-la, os sujeitos estariam despendendo energia, 

executando exercícios sem nenhuma base moral e, assim, estariam apenas 
contribuindo para se tornarem verdadeiros acrobatas.

Especificamente sobre as influências que contribuíram com a 
sistematização da gymnastica proposta por Paulo Vidal na Escola Normal 

da Côrte, identificamos a presença de elementos que caracterizavam a 
gymnastica desenvolvida no circo, clubes ginásticos e que também se fun-

damentavam nos métodos ginásticos europeus. Paulo Vidal, pelo simples 
fato de citar nomes de idealizadores/criadores de métodos ginásticos 
em seu programa de ensino, tais como Guts-Muths, Jahn, Adolfo Spiess, 

Vieth e Ling, mostra-nos que, no mínimo, tinha uma noção acerca de suas 
concepções e métodos.
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Assim, embora não seja possível precisar a forma como se desen-

volviam suas aulas, uma vez que tivemos contato apenas com materiais 
prescritivos, conseguimos apresentar vestígios de sua prática, vestígios de 
como a gymnastica foi sendo por ele forjada. Além disso, conseguimos 

acompanhar como essa disciplina, no decorrer desses quatro primeiros 

anos de funcionamento da Escola Normal, foi se alterando, tanto no que 

se refere aos conteúdos trabalhados, quanto aos processos avaliativos. 

Vimos anteriormente, por exemplo, que uma crítica ao modo como os 
exames finais eram aplicados na Escola Normal da Côrte havia sido feita 

por um representante da Diretoria de Instrução, em 1881, que julgou des-

necessário aos alunos e alunas efetuarem provas escritas e orais sobre a 

gymnastica, mas, passados três anos, a esses mesmos alunos e alunas, 

passou a ser oferecida também uma teoria acerca da gymnastica. A partir 

de 1884, os alunos e alunas da Escola Normal da Côrte não somente aper-

feiçoavam seu físico como, também, aprendiam conceitos teóricos sobre 
essa disciplina.

Ainda em 1884, outro professor chegou à Escola. Refiro-me aqui 
a Vicente Casali. Paulo Vidal e Casali atuaram juntos na Escola Normal 

da Côrte por dois meses apenas.35 Naquela ocasião, Vidal já estava ado-

entado, e, possivelmente, esse tenha sido o principal motivo dessa nova 

contratação. Todavia, após Vidal se afastar de suas funções, não foi Vicente 
Casali quem continuou desenvolvendo seu trabalho, mas, certamente, 
Arthur Higgins e Paulino Francisco Paes Barreto. Aquele responsável pelas 
aulas do sexo masculino e esse pelas aulas do sexo feminino:

Achando-se doente o professor de Gymnastica desta Escola, 

Snr. Paulo Vidal, e tendo-me elle participado por escripto que 
seus incommodos de saude tinham-se aggravado, impossi-

bilitando-o de comparecer ás aulas, proponho os Snrs. Arthur 

Higgins e Paulino Francisco Paes Barreto para substitui-lo 
interinamente, como professores daquella disciplina, sendo 

o 1º para os alumnos e o 2º para as alumnas. [...] O director 
interino, Bel. Benjamim Constant Botelho de Magalhães (sic).36

35  Esse encontro ocorreu também no Collegio Pedro II.
36  ANRJ – Códice: IE530/Data do documento: 5 de novembro de 1884.
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No decorrer da pesquisa, não identificamos mais informações 
acerca da presença de Paulino Barreto na Escola Normal, além dessa 

indicação. Em contrapartida, localizamos indícios que nos informam que 
Arthur Higgins foi, sim, contratado, permanecendo na instituição até 

1892.37 De 1887 a 1892, Higgins compartilhou o ensino da gymnastica com 

Candida Carneiro Bargazzi.38 Ambas as aulas eram realizadas na primeira 
série do curso, sendo que as turmas femininas praticavam a gymnastica 

às terças, quintas e aos sábados, das 6h50 às 7h50, e as masculinas, às 
segundas, quartas e sextas, das 8h15 às 9h.39 Há aqui uma observação 

importante: embora a gymnastica feminina, ainda nesse período, sofresse 
resistências, na Escola Normal da Côrte, a sua carga horária semanal, se 

comparada à masculina, era maior – as alunas praticavam 45 minutos a 
mais por semana que os alunos, possivelmente porque esse era o único 

lugar, no qual essas mulheres/alunas eram autorizadas a sua prática, di-
ferentemente dos homens/alunos, os quais, caso quisessem, poderiam 

ser sócios, por exemplo, em clubes e sociedades ginásticas existentes no 

Rio naquele período.
Em 1887, Arthur Higgins apresentou o seu programa de ensino.40 

Comparando-o ao de Paulo Vidal, embora tenha sido escrito apenas no 
formato de tópicos, percebemos haver muitas semelhanças. Porém, há 
também diferenças. Um dos pontos semelhantes se refere à primeira 

parte do programa, a Parte Pratica, na qual também Paulo Vidal traba-

lhava, os exercicios preliminares e os movimentos parciaes – embora não 

utilizasse essas nomenclaturas –, as marchas, os exercicios de equilibrio e 

aqueles auxiliados por instrumentos e apparelhos. Essa era a base da prá-

tica ginástica na Escola Normal da Côrte. Já em relação às diferenças, no 
programa de Higgins, há menção aos exercicios recreativos, aos exercicios 

37  Os documentos que localizei nos arquivos do Rio de Janeiro nos permitem narrar sobre a 

permanência de Arthur Higgins na Escola Normal entre 1884 e 1892. Porém, Fabiana Fátima 

Dias de Souza (2011, p. 36) afirma que Higgins foi seu professor até 4 setembro de 1918, 
quando foi jubilado.

38  ANRJ – Códices: IE532; IE535.

39  ANRJ – Códice: IE533/Data do documento: 12 de março de 1888.

40  ANRJ – Códice: IE533/Data do documento: 30 de novembro de 1887. Esse programa de 

ensino foi transcrito na íntegra na Dissertação. Ver: Romão (2016, p. 197 – Anexo 4).
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de movimentos imitativos e, principalmente, aos exercicios estheticos. Ainda 

que não saibamos precisar o que, de fato, cada um desses exercícios sig-

nificava, ou mesmo o modo como eram trabalhados, não podemos negar 
que essas eram denominações novas que surgiram a partir da chegada de 
Higgins à Escola Normal.

Neste mesmo ano de 1887, também Candida Carneiro Bragazzi 
apresentou o programa de ensino da gymnastica feminina.41 Ainda que 

ele seja bem mais detalhado, conteúdo por conteúdo tenha sido discri-

minado, é bem parecido com o que fora proposto por Arthur Higgins e 

também por Paulo Vidal e D. Maria Carolina de Almeida Gouvea. Assim, 
é possível inferir que esses professores e professoras de gymnastica, no 

decorrer de suas atuações, partilharam saberes acerca dessa prática cor-
poral, tornando-a, cada vez mais, uma prática reconhecida e legitimada 
na formação de professores e professoras no Rio de Janeiro, da segunda 

metade do século XIX.

Conclusão

Nas palavras de Carmen Lúcia Soares (2009), a gymnastica, como 

pedagogia, no decorrer do século XIX, soube “alinhar corpos e ensinar dis-

tâncias necessárias à precisão do movimento, estabelecer ritmos comuns 

e ordens coletivas, adequar o corpo em relação aos objetos e seus usos”. 

Soube, ainda mais, “ensinar as técnicas de autogerir-se, fazendo do corpo 

expressão de civilização”. Na Escola Normal da Côrte/Escola Normal da 

Capital Federal, a gymnastica foi se constituindo como uma importante 

prática corporal que, por meio de seus exercícios e jogos ginásticos, teria 
sido capaz de educar, endireitar, corrigir e aperfeiçoar os corpos.

Culminando na elaboração de programas de ensino e na prescri-
ção de lições, ela passou a ser aceita também como uma possibilidade 
educativa, forjando-se no interior das instituições escolares como uma 
gymnastica racional, que, fundamentada pela ciência e coadunada pelos 

41  ANRJ – Códice: IE533/Data do documento: 30 de novembro de 1887. Também esse programa 

de ensino foi transcrito na íntegra na Dissertação. Ver: Romão (2016, p. 198-202 – Anexo 5).
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valores morais, prescrevia movimentos fragmentados, sequenciados, 

progressivos e repetitivos, buscando simetrias que fortalecessem e en-

direitassem o corpo, prevenindo-o contra doenças. Mas que também, por 

meio dos jogos ginásticos, poderia desenvolver o corpo de forma integral, 

sem menosprezar a dimensão do divertimento. 
Foi assim que, na Escola Normal da Côrte/Escola Normal da Capi-

tal Federal, contando com as contribuições de seus professores e de suas 

professoras, em especial Paulo Vidal, a gymnastica propôs movimentos 
específicos para a cabeça, o tronco, os braços, pernas e pés, buscando de-

senvolver, de forma harmônica e integral, o corpo em toda a sua extensão; 
e, além disso, ela pôde também contribuir com o processo de formação 
do professorado fluminense, no decorrer das décadas de 1880 e 1890. 
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CAPÍTULO 10

“História da educação física e dos desportos no Brasil”, 
de Inezil Penna Marinho: uma obra de referência1

Gyna de Ávila Fernandes

Andrea Moreno

Introdução

A iniciativa de recorrer aos fatos do passado para escrever sobre a 

Educação Física brasileira iniciou-se no século XIX. O polímata Rui Barbo-

sa,2 na escrita dos seus pareceres sobre as reformas do ensino primário e 

secundário, lançou mão de informações do passado para adensar suas jus-

tificativas para a defesa da presença da gymnastica nas escolas brasileiras.3 

1  Texto baseado na tese defendida em 2020, intitulada “Dar à Educação Física uma História 
Nacional: a obra “História da Educação Física e dos Desportos no Brasil”, de Inezil Penna 

Marinho”, sob orientação da professora Andrea Moreno. 

2  Rui Barbosa (1849-1923) foi um político, diplomata, advogado e jurista brasileiro. Para maiores 
informações sobre sua biografia, ver verbete biográfico disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/
acervo/dicionarios/verbete-biografico/barbosa-rui-de-almeida. Acesso em: 20 mar. 2021.

3  Entre os anos de 1882 e 1883, Rui Barbosa, relator da Comissão de Instrução, apresentou os 
pareceres referentes ao estudo sobre a necessidade de uma reforma para o Ensino Primário e 

Secundário em todo o Império.
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Depois da escrita e publicização desses pareceres, os próximos esforços em 
remeter ao passado da Educação Física foram realizados nos anos iniciais 
do século XX, pelo Deputado Jorge de Moraes e Fernando de Azevedo.4

Já em 1931 localiza-se o primeiro livro publicado com a História da 

Educação Física como tema central. Nomeada como “Histórico da Educa-

ção Física”, essa obra foi escrita pelos tenentes Laurentino Lopes Bonorino, 
Antonio de Mendonça Molina e Carlos M. de Medeiros.5 Nos finais da déca-

da de 30 e entre as de 40 e 50, outros autores também publicaram obras 

com a temática da Educação Física com referências ao seu passado. Em 
1937, Américo Netto publicou o livro “Jogos Olympicos de hotem, de hoje 

e amanhã”. Já nas décadas de 40 e 50, Aluizio Accioly publicou as obras 
“Origem e Evolução do Foot-Ball, Adolph Spiess e a Ginástica nas Escolas 

Alemãs, Os Sokols e sua Organização, Sistema de Organização de Compe-

tições por Equipes e Basedow e sua Contribuição à Educação Física”, que, 

para além de temas sobre a organização da Educação Física e Esportes, 
também versam sobre fatos históricos da Educação Física.6

Ao indicar os primeiros movimentos de escrita sobre o passado 

da Educação Física, pode-se perceber que todos os autores citados es-

creveram sobre a Educação Física – com ênfases diversas – e suas obras 
também revelam que utilizaram fatos e dados históricos da Educação 
Física. Entretanto, é interessante ressaltar que retratam uma História da 

Educação Física baseada em ambiências estrangeiras, não reportando o 
caso brasileiro, especificamente. Por outro lado, nesse mesmo movimento, 

4  Ver: Figueiredo (2016). Jorge de Morais (1872-1947) foi um médico, professor e político 
brasileiro (prefeito, deputado e senador). Para maiores informações sobre sua biografia, 
ver verbete biográfico: https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/
MORAIS,%20Jorge%20de.pdf. Acesso em: 8 mar. 2021. Fernando de Azevedo (1894-1974) 

foi um professor, educador, crítico, ensaísta e sociólogo. Para maiores informações sobre 

sua biografia, ver verbete biográfico: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/biografias/
fernando_de_azevedo. Acesso em: 8 mar. 2021.

5  BONORINO, Laurentino; MOLINA, Antônio; MEDEIROS, Carlos. Histórico da Educação Física. 

Vitória: Imprensa Oficial, 1931.
6  Américo Netto foi professor de História da Educação Física na Escola Superior de Educação 

Physica de São Paulo. Aluizio Accioly foi professor da cadeira de História e Organização da 

Educação Física e dos Desportos na Escola Nacional de Educação Física (RJ). Sobre a carreira 

docente desses professores, ver: Figueiredo (2016).
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Inezil Penna Marinho7 destaca-se como um autor que também se dedicou 

a escrever sobre essa história.

Como vimos, Inezil não inaugura o movimento da escrita da Histó-

ria da Educação Física. No entanto, ele talvez seja o autor mais lembrado 
e citado pelos trabalhos que tratam da Educação Física e sua história, 
comparado aos citados anteriormente. Ainda que os livros citados ante-

riormente tenham sido publicados, componham os acervos de bibliotecas 

universitárias e tenham sido mobilizados pelas pesquisas, nossa percep-

ção é que nenhuma dessas obras impactou8 tanto a Educação Física como 
a obra que se dedica a contar sua história – “História da Educação Física e 
dos Desportos no Brasil”, de Inezil Penna Marinho.

Esse impresso é organizado em quatro volumes, sob os subtítulos 
Brasil-Colônia (volume I), Brasil-Império (volume 1) e Brasil-República 
(volume 2, 3 e 4), sendo publicado pela Divisão de Educação Física do 
Ministério da Educação e Saúde entre os anos de 1952 a 1954. 

Figura 1 – História da Educação Física e dos Desportos no Brasil. Capas dos volumes 1, 2, 3 e 4.
Fonte: Marinho (1952, 1953, 1954).

7  Nascido no estado do Rio de Janeiro, em 15 de agosto de 1915, filho do Consul Ildefonso 
Ayres Marinho e D. Ignez Penna Marinho, Inezil fez o Curso Primário e Secundário no Instituto 

La-Fayette e no Internato do Colégio Pedro II. Cursou Educação Física na Escola de Educação 

Física do Exercício, formando-se em 1941. Formou-se também em Direito e Filosofia, o primeiro 
pela Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense (1939-1943) e o segundo pela 

Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil (1949-1953). Inezil Penna Marinho 

faleceu em 2 de abril de 1987. As informações sobre sua trajetória foram reunidas por meio dos 

trabalhos de Figueiredo (2016), Melo (1998, 1997) e Oliveira (2012).

8  Usamos o verbo impactar por acreditar que essa obra atualmente ainda exerça efeito sobre 
a Educação Física. Estamos diante de uma obra que deixou marcas no modo de escrever e 

conceber a História da Educação Física no Brasil.
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Seus quatro volumes foram organizados de forma muito seme-

lhante. São subdivididos em partes e subtítulos: “Brasil-Colônia”, “Brasil-Im-

pério” e “Brasil-República”. Observa-se que essas rubricas se referenciam 
aos marcos da nossa História Política e são balizas de organização desses 
volumes. Segundo Inezil Penna Marinho, a divisão escolhida acompanhou 
“a nossa história política: a Independência do Brasil; a Proclamação da 
República; a Revolução de 1930; o Golpe de Estado de 1937; o Golpe de 
1945; a posse do Presidente eleito em 1946” (MARINHO, 1952, v. 1). De certa 
maneira, são, também, reveladoras de um modo de escrever (ou de con-

ceber) a história cronologicamente.

 Outra característica organizacional que merece destaque é a ma-

neira como seu conteúdo é apresentado e desenvolvido. Em cada volume 

é abarcado um conjunto de fatos, datas e referências sobre a Educação 

Física que foram destaque naquele período. Para cada ano, há uma nar-
rativa factual sobre os principais acontecimentos da Educação Física e 
os Desportos no Brasil. Vemos, assim, a cronologia e os marcos políticos 
balizando o modo de escrever a História da Educação Física por meio da 
narração de Inezil Penna Marinho.

Vale ressaltar que se trata de uma única obra. Por mais que te-

nha sido apresentada em quatro volumes e com datas de publicação 

diferentes (mas sequenciais), observa-se traços que nos permite afirmar 
sobre essa unicidade. O primeiro deles é a própria afirmação de seu au-

tor, nos prolegômenos e na introdução do primeiro volume, de que seria 
uma obra “simples no seu conteúdo mas honestamente útil” (MARINHO, 
1952, p. 15, v. 1), organizada em “marcos divisórios” e com esse “critério 
adotado, a matéria se distribui mais ou menos de forma equitativa entre 

os períodos assinalados, com exceção do último” (MARINHO, 1952, p. 24, v. 
1), demonstrando, assim, a ideia de continuidade entre um volume e outro. 

Já o segundo traço guarda relação com uma possível estratégia editorial. 
Nas capas dos quatros volumes, constam os mesmos três subtítulos das 
partes, podendo indicar uma estratégia gráfica promovida pela editoria 
para reforçar (ou reafirmar) que, mesmo organizado em volumes, trata-se 
de uma única obra.
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Apresentado o movimento inicial de escrita da História da Educa-

ção Física brasileira, a obra que trata especificamente dessa temática e 
seu autor, esse capítulo possui como objetivo compreender o modo como 
a obra “História da Educação Física e dos Desportos no Brasil”, de Inezil 
Penna Marinho, foi concebida – seu processo de manufatura ‒ e como a 
narrativa proposta pelo impresso informou e deu contornos para a História 

da Educação Física brasileira, tornando-se uma obra de referência.

Uma obra “simples no seu conteúdo, mas honestamente útil”9

Para afirmar que a obra deixou marcas no modo de escrever e 
conceber a História da Educação Física no Brasil, sendo um marco nessa 
produção ‒ uma obra de referência ‒, alguns indicadores necessitam ser 
apontados.

O primeiro deles refere-se ao seu uso. Identificou-se que essa 
obra foi mobilizada desde a sua publicação e continua até os dias atuais, 
seja para os pesquisadores de outrora que a usavam como uma referên-

cia bibliográfica, interessando-se pela sua narrativa histórica, seja para 
os pesquisadores contemporâneos que recorrem a essa obra como um 

“guia de fontes”, na busca de informações e suas localizações em acervos 
e arquivos.10

Outro indicador possível é, talvez, o fato de que nenhum dos ou-

tros livros que versam sobre a História da Educação Física tenham sido 
considerados tão eficientes na tarefa de organizar, datar e informar os 
fatos ocorridos no passado da Educação Física brasileira, descrevendo 
uma Educação Física nacional. Assim, pela sua densidade de informações, 
número de volumes e indicações de legislações e arquivos, tornou-se o 
que podemos chamar de uma obra de referência.

Dessa forma, tem-se como pergunta central desse capítulo: por 
que a essa obra se tornou um marco na História da Educação, configu-

rando-se como uma obra de referência? Como desmembramentos dessa 

9  Marinho, v. 1, 1952, p. 15.
10  Ver: Fernandes (2020), sobretudo a introdução e os anexos.
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questão central, outras surgem: quais foram as condições que tornaram 
possível que essa obra se tornasse uma referência? Que ações humanas 
foram responsáveis por esse escrito se tornar uma obra de referência?

Sobre a expressão obra de referência, pelo senso comum, é pos-

sível relacioná-la rapidamente a dicionários, enciclopédias, gramáticas, 

bibliografias e atlas. No entanto, ao entender essa expressão como uma 
noção, identificamos que as obras de referência possuem uma abordagem 
ampla sobre um determinado tema e possuem funções de fornecer “es-

clarecimentos quanto às palavras, aos nomes, aos assuntos e a localização 
da informação” (GASQUE; AZEVEDO, 2015, p. 1).

Nesse ponto de vista, ao considerar a obra “História da Educação 

Física e dos Desportos no Brasil”, vemos que ela não se define de imediato 
como obra de referência. As autoras Gasque e Azevedo (2005), no estudo 
intitulado “O uso de obras de referência no letramento de estudantes da 

educação básica, analisam algumas obras de referência e produzem con-

siderações sobre as características dessa noção. Afirmam que elas:

Possibilitam visão geral sobre um assunto, por isso são usadas 
de maneira pontual e não lidas do princípio ao fim. Em geral, 
organizam-se por ordem alfabética para facilitar o acesso aos 
conteúdos (vocábulos, conceitos, símbolos), abrangem uma 
variedade de fontes de informação, tais como dicionários, 

enciclopédias, anuários, podem ser impressas ou digitais, e 

de âmbito geral ou específico (GASQUE; AZEVEDO, 2005, p. 1).

A partir dessas considerações, vemos que pode não existir uma 
correlação imediata entre a obra “História da Educação Física e dos Despor-
tos no Brasil” e o que essa literatura aponta como obra de referência. Esse 

impresso apresenta características que o afastam dessa definição: não é or-
ganizado em forma de verbetes, nem possui a ordem alfabética como linha 
de organização, não apresenta imagens ilustrativas e apresenta trechos em 
que a opinião e a intervenção do autor são claramente perceptíveis.

No entanto, ao fazer uma análise mais detalhada, é possível ver 
semelhanças que, ao mesmo tempo, também aproximam esse impresso 

dessa noção de obra de referência. 
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Os dicionários e enciclopédias são denominados obras de referên-

cia por um conjunto de características comuns que apresentam, tais como: 
organização textual que permite a fácil localização da questão de inte-

resse do leitor (os verbetes ou temas apresentados em ordem alfabética); 

possibilidade de consulta pontual e informativa; texto construído a partir 
de uma variedade de fontes de informações; tentativa de contribuir para a 
uniformização de conhecimentos sobre os diferentes temas e unificação 
de sentidos das palavras e/ou verbetes (GASQUE; AZEVEDO, 2005).

Essas características comuns das obras de referência listadas po-

dem ser percebidas na obra “História da Educação Física e dos Desportos 
no Brasil”, mas com ressalvas em alguns pontos.

Sobre a organização textual, esta também se configura com a 
intenção de facilitar o acesso do leitor. Contudo, não se encontra disposta 
em ordem alfabética, mas, certamente, de forma cronológica – ano a ano, 

o que também demonstra uma forma sequencial de organização.
A forma cronológica também auxilia na percepção de que essa 

obra de Inezil Penna Marinho é um impresso de “consulta pontual, rápida e 
informativa” (GASQUE; AZEVEDO, 2005, p. 1) sobre a História da Educação 

Física do Brasil pois, quando o leitor precisa acessar determinada infor-
mação, pode se localizar e ser orientado pelas marcações de ano a ano. 
O polímata Rui Barbosa, na escrita dos seus pareceres sobre as reformas 
do ensino primário e secundário, lançou mão de informações do passado 
para adensar suas justificativas para a defesa da presença da gymnastica 

nas escolas brasileiras 

Outro ponto semelhante é que o autor agrega ao texto uma varieda-

de de informações sobre o que aconteceu no campo da Educação Física ano 
a ano, sendo esses dados coletados em diferentes fontes, como acervos, 

legislações, livros etc. Destaca-se, assim, a atividade autoral de compilação 
de dados, com diversidades de informações que segundo Marinho (1952) é 
“enriquecido, mais ampliado, mais prático” (MARINHO, 1952, p. 13, v. 1).

Por último, se as obras de referências procuram uniformizar sentidos 
e informações sobre determinados temas, a obra de Inezil Penna Marinho 
analisada nesse estudo também o faz. Ao escrever sobre a Educação Física e 
os Desportos no Brasil listando seus acontecimentos ano a ano com carácter 
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informativo e pontual, Inezil escreve a História da Educação Física. Por isso, 
mobilizar a noção de obra de referência para esse impresso pareceu-nos 
potencial. Para compreender melhor essa obra, seu autor e seu impacto 
como uma obra de referência para a História da Educação Física brasileira, 
tornou-se necessário recorrer aos estudos sobre da História dos Impressos.

Essa área do conhecimento busca identificar as intencionalidades 
envolvidas na produção, elaboração, confecção, distribuição e recepção de 

um impresso, compreendendo o livro como um artefato cultural, objeto do-

tado de interferências culturais, políticas, econômicas, sociais e educacionais. 
Um conjunto de autores têm buscado entender os processos de produção e 

recepção dos impressos. Para essa pesquisa, os estudos de Roger Chartier, 
Robert Darnton e Don Francis McKenzie constituíram-se como ferramentas 
de análise para compreender o processo de manufatura da obra estudada, 

enquanto o “Circuito das Comunicações”, proposto por Robert Darnton, guiou 
o caminho metodológico e a organização dessa narrativa. Assim, alguns 
quesitos foram examinados para conferir como a obra tornou-se referência: a 
autoria, a editoria, a rede de feitura da obra e os leitores visados.

A “rede de feitura” da história da Educação Física e dos 
desportos no Brasil 

Temos como imperativo de que o processo de manufatura, ou seja, 

a “rede de feitura” da obra “História da Educação Física e dos Desportos 
no Brasil”, guarda relação direta com sua função de obra de referência. 

Guiados pelo Circuito das Comunicações de Robert Darnton (1990), en-

tendendo que essa ferramenta de análise é capaz de revelar o processo 
de manufatura de uma obra e dentro dos percursos e recorte possíveis, 
optamos por analisar e problematizar os caminhos que passam do pen-

samento ao texto, do texto à letra impressa, e de novo ao pensamento 

(DARNTON, 1990, p. 12). 
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“Do pensamento ao texto”

Ao usar essa expressão, Robert Darnton (1999, p. 12) chama atenção 
para o momento de transição entre o pensar, o ato de escrever, o que escre-

ver e como escrever. Inspiradas por ele, aqui observamos o autor de “História 

da Educação Física e dos Desportos no Brasil” – Inezil Penna Marinho. 
O que possibilitou que Marinho fosse um autor e se dedicasse às 

letras? A nossa aposta é a superfície social na qual Inezil estava inserido e, 
obviamente, compondo. Por meio da análise dos elementos da biografia 
e momentos de sua trajetória – ressaltando os lugares que ocupou, seus 

trânsitos em sua formação acadêmica e sua genealogia, pode-se recons-

truir a superfície social sobre a qual esse indivíduo agiu, suas tomadas de 
decisões e desvios, todos circunscritos em um contexto histórico que os 
justificaram (BORDIEU, 2006; LEVI, 2006).

Duas instâncias compõem essa superfície social: o Clã dos Penna 
Marinho (FERREIRA NETO, 1999) e a Divisão de Educação Física.11

Inezil Penna Marinho nasceu em 1915, na cidade do Rio de Janeiro. 

Filho do casal Ildefonso Ayres Marinho e Ignez Penna Marinho. Inezil per-
tenceu a um núcleo familiar com histórias e experiências que possibilitaram 

um caminho traçado sempre na interseção entre a Educação Física e a 
Advocacia. Nomeada pelo pesquisador Ferreira Neto (1999) como “Clã dos 
Penna Marinho”, a família de Inezil era composta por sujeitos envolvidos e 

interessados no mundo das letras e dos esportes. 

O patriarca, Ildefonso Ayres Marinho, foi collector12, jornalista, 

deputado, cônsul, autor e advogado. Seu filho mais velho, Ilmar, também 
cursou direito, especializou-se no tema do Direito Internacional e publicou 
diversos livros. Parece-nos que a advocacia e o diálogo com o exterior se 
configuram uma herança passada de pai para filho.

11  A Divisão de Educação Física era um órgão ligado ao Ministério da Educação e Saúde 
Pública. Era de responsabilidade da Divisão de Educação Física difundir e aperfeiçoar a Educação 

Física e os Desportos; realizar estudos e pesquisas; estabelecer normas, programas e instruções 
metodológicas para a Educação Física; orientar e fiscalizar o funcionamento das escolas de 
Educação Física; dentre outras demandas (REGIMENTO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 
decreto n. 49.639).

12  A palavra collector, localizada no relatório dos Presidentes dos Estados Brasileiros (AM) de 

1902, faz referência a um cargo laboral ocupado por Idelfonso Marinho.
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Na mesma esteira do Direito, o caçula da Família Penna Marinho, 
Ildines Penna Marinho, formou-se na Faculdade de Direito da Universidade 
do Brasil (A NOITE, 13 jan. 1939). Também é noticiado como editor e reda-

tor-chefe de periódicos, além de se envolver com competições esportivas.
O que nos chama atenção nessa rede familiar são as áreas de 

atuação e formação que se perpetuam como herança familiar no Clã dos 
Penna Marinho. Pai e filhos, incluindo Inezil também, envolvidos com a au-

toria, direito e com a Educação Física. Pareceu-nos que existiu uma herança 
compartilhada entre pai e filhos, uma superfície social produzida no seio do 
Clã dos Penna Marinho, instalada entre o Direito e a Educação Física.13

Com formação em Direito e Educação Física, Inezil Penna Marinho 
optou, em um primeiro momento, pela segunda. O que motivou essa es-

colha foi a oportunidade de trabalhar na Divisão de Educação Física. Nesse 
órgão, atuou em diferentes frentes de trabalho, mas sempre com a ênfase 

na escrita de trabalhos, apostilas e livros. Essa experiência já demonstrava 

quando aluno, tanto do curso de Direito quanto da Educação Física, com 
publicações em periódicos das áreas.

O que sobra desse dilema (e das experiências vividas) entre a 

Educação Física e o Direito para ele? Qual o legado perpetuado em si lhe 

resta por pertencer ao Clã dos Penna Marinho? A resposta para essas duas 
questões é a mesma: o ato de escrever. Constituir-se como um autor foi a 
experiência que lhe sobrou dessa trajetória percorrida. Estar e pertencer 

a uma família que, ao longo das gerações, utilizou a escrita como algo 
que compunha suas práticas profissionais e davam a ver os sucessos dos 
Penna Marinho, permitiu, autorizou e legitimou a constituição de Inezil 
como autor.

O Clã dos Penna Marinho e a Divisão de Educação constituíram-se 
como uma superfície social para a legitimação da função de autor de Inezil 
Penna Marinho. Um autor isolado não existe, pois ele é cercado e inserido 
em uma ambiência que o subsidia. Para Bourdieu, a superfície social é o 
“conjunto das posições simultaneamente ocupadas num dado momento 
por uma individualidade biológica socialmente instituída e que age como 

13  Para maior detalhamento sobre o Clã dos Penna Marinho, ver capítulo 1 em Fernandes (2020).
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suporte de um conjunto de atributos e atribuições que lhe permitem intervir 
como agente eficiente em diferentes campos” (BOURDIEU, 2006, p. 190). 
Para Inezil Penna Marinho, sua ambiência familiar e profissional autorizou 
seu agir “como um agente eficiente” (BOURDIEU, 2006, p. 190) na tarefa de 
tornar-se um autor. Essa superfície social permitiu-lhe “constituir-se como 
autor” em sua totalidade: um sujeito que escrevia, lia, editava, viajava, pa-

lestrava, ensinava, publicava, dirigia e traduzia.

“Do texto à letra impressa”14

Como colocar os escritos – palavras, frases, imagens, capítulos, 
em uma ordem inteligível que produzam sentidos e significados para os 
leitores? Aqui a manufatura do impresso torna-se algo tangível: a reali-
dade física. Se em um primeiro momento ressaltamos a constituição de 
um autor, aquele sujeito responsável por fazer a transição do pensamento 
para o texto, aqui passamos à próxima fase: do texto à letra impressa.

Nesse momento, sujeitos – como editores, diretores de periódicos – 

e instituições ganham visibilidade e protagonismos. No caso da obra “História 

da Educação Física e dos Desportos no Brasil” esses protagonismos ficam 
a cargo de seu próprio autor – Inezil Penna Marinho e de duas instituições: 
Divisão de Educação Física e Revista Brasileira de Educação Física.15

Inezil Penna Marinho inseriu-se profissionalmente nessas duas 
instituições. Na Divisão de Educação Física, foi galgando cargos e fun-

ções relacionadas à escrita sobre temas da Educação Física e também 
sobre a sua organização em nível nacional. Já na Revista Brasileira de 
Educação Física, além de ser um articulista, assumiu sua direção editorial 
e também financeira.16

Esses locais possibilitaram que Marinho se aproximasse de alguns 

afazeres editoriais. Ao usar a expressão “afazeres editoriais”, compreende-

mos que são tarefas que impactam a “cadeia de intervenção” (CHARTIER, 

14  Darnton (1990, p. 112)
15  Revista de caráter privado e comercial, filiada à Editora A Noite.
16  Ver capítulo 2 de Fernandes (2020).
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2014) de uma obra e que guardam relação com as questões editoriais e 
gráficas. Assim, estamos ampliando o sentido para além da figura especí-
fica do editor. Segundo Darnton (1990), o editor é caracterizado como uma 
figura específica, responsável pelos contratos com gráficas, alianças com 
diferentes autores, negociações políticas, publicidade e outras demandas. 
O objetivo da utilização desse termo é realçar as ações que envolvem todo 
esse fazer ‒ revisar, traduzir, elaborar versões, orçar, imprimir, reescrever etc.

Na Divisão de Educação Física, tarefas como visitar gráficas e 
tipografias, revisar textos e organizar a impressão de livros e periódicos 
permitiram a Inezil Penna Marinho uma aproximação e experiência com o 
que chamamos aqui de “afazeres editoriais”. Essas ações, de certa forma, 
causaram não só intervenções nos impressos propriamente ditos, mas 

também nas escolhas e mecanismos de seleção e publicação de diferen-

tes impressos via Divisão de Educação Física.
Se a Divisão foi um lugar de ensaio para a proximidade e experiência 

com os afazeres editoriais, na Revista Brasileira de Educação Física, esses 
afazeres foram incorporados centralmente na figura do editor. De articulista 
a diretor-responsável, ao assumir a revista, Marinho também a utilizou como 
um lugar para propagação de sua voz – seus ideais, escritos e posições polí-
ticas. Para Oliveira (2012), a Revista Brasileira de Educação Física passou a ser 
a instituição em que Inezil Penna Marinho ocupava seu próprio lugar, com 
voz autorizada e com legitimidade para falar em nome da Educação Física. 
Na esteira de pensamento de Oliveira (2012), entendemos que a posição de 

diretor-responsável da revista foi fundamental para que Inezil Penna Mari-
nho propagasse essa voz legítima e de autoridade. Podemos compreender 
o cargo de diretor-responsável como análogo ao do editor, para o caso da 

Revista Brasileira de Educação Física. Escolher artigos e autores e organizar 
finanças, negociações com autoridades políticas, publicidades e distribui-
ção de remessas são tarefas próprias da figura de um editor, de acordo com 
Darnton (1990), e são exatamente essas tarefas que Inezil protagonizava.

Com essa experiência editorial adquirida, Inezil Penna Marinho a reve-

la na obra “História da Educação Física e dos Desportos no Brasil”, acreditamos 
que o fazer editor e/ou o projeto editorial dessa obra ajudam a compreende-la 
como uma obra de referência para a História da Educação Física.
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“De volta ao pensamento” 17

Agora estamos diante de um impresso, uma realidade física, um 
objeto cultural. Assim, é necessário pensar sobre ele. No ciclo de vida de 

um ciclo, esse retorno ao pensamento nos diz sobre quem são os sujeitos 

que podem interagir com esse objeto e que sentido eles podem atribui-lo. 

Pensar sobre essa volta ao pensamento, também nos auxilia a ver como 
essa obra tornou-se referência. Referir-se ao pensamento também tem 
relação direta com o leitor, com a leitura, com os sentidos e significados 
que essa leitura pode gerar nos leitores. Então, para voltar ao pensamento, 

aqui vamos ressaltar para quem Inezil Penna Marinho imaginou seus escri-
tos, suas palavras.

Valderamin e Silva (2013) cunharam uma expressão que nos inspira 
quando pensamos nos leitores – “palavras viajeiras”. São palavras que, 

inseridas em impressos, transitam e, portanto, são “viajeiras”.18 As palavras 

do “História da Educação Física e dos Desportos no Brasil”, impressas no 
suporte livro, também são palavras viajeiras, que transitaram (e transitam) 

por diferentes lugares e encontraram (e encontram) diferentes sujeitos. 

Para onde viajaram as palavras do “História da Educação Física e 
dos Desportos”? Para quem foram pensadas quando escritas?

Darnton (1990), no encerramento do seu circuito, apresenta a 

variável “leitores”. Tal variável encerra o ciclo de vida de um impresso, e 

várias perguntas podem ser feitas. Galvão e Melo (2019) ressaltam que 

esse caminho pode ser traçado e indicam que, para apreender esse leitor 

empírico, é necessário utilizar “fontes como depoimentos orais, narrativas 

de si (memórias, autobiografias e diários), literatura e correspondência” 
(GALVÃO; SILVA, 2019, p. 1). Contudo, frisamos que o que nos interessa in-

ferir, nesse recorte, é um suposto leitor pensado por Inezil Penna Marinho, 
ou seja, para quem Inezil escreveu suas palavras. 

17  Darnton (1990, p. 112).
18  As autoras, no artigo intitulado “Palavras viajeiras: circulação do conhecimento pedagógico 
em manuais escolares (Brasil/Portugal, de meados do século XIX a meados do século XX)”, 
destacam a “importância dos impressos na consolidação da escola primária portuguesa e 
brasileira, notadamente no que se refere às prescrições feitas nos manuais escolares que, em 
trânsito, configuram-se como palavras viajeiras” (VALDERAMIN; SILVA, 2013).
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Assim, dois caminhos foram pensados para reconstituir (ou inferir) 

o leitor visado do “História da Educação Física e dos Desportos no Brasil”. 
Os caminhos são inspirados em Galvão e Jinzenji (2011): o primeiro guarda 
relação com o autor desse impresso – de qual lugar esse autor fala? Já o 
segundo caminho tem como pergunta norteadora a questão: como o leitor 
foi referenciado na obra?

Para compreender como o lugar de fala de Inezil Penna Marinho 
ajuda a inferir sobre o seu leitor visado, voltemos a trajetória profissional 
desse autor. Anteriormente, ressaltamos sua formação em advocacia e 

Educação Física, e seu ofício na Divisão de Educação Física.
Nos anos 40, mais especificamente entre os anos de 1941 a 1943, 

Inezil foi aluno da Escola Nacional de Educação Física e Desportos (Enef-
d).19 Atenta-se para o fato de que Inezil Penna Marinho era aluno da Enefd 
e, concomitantemente, era técnico em educação da Divisão de Educação 

Física, órgão federal que era responsável, também, pela organização e 
fiscalização dessa instituição de ensino. Depois de aluno, passou a pro-

fessor da Enefd; seu primeiro cargo foi como Livre-Docente da cadeira 

de Metodologia da Educação Física e do Treinamento Desportivo. Após 
o falecimento do professor Aluizio Accioly, Inezil passou a ocupar, con-

comitantemente, a regência de duas cadeiras: História e Organização da 
Educação Física e dos Desportos e Metodologia da Educação Física e do 
Treinamento Desportivo.20 Sendo aprovado em 1957, tornou-se professor 
catedrático da cadeira de História e Organização da Educação Física e dos 
Desportos, assumindo-a em 1958. 

A partir dessa trajetória profissional de Inezil Penna Marinho, reco-

nhecemos seu lugar de fala: uma ambiência em torno da docência, da 
advocacia, do serviço público, da política e também de diferentes institui-
ções da sociedade civil. Toda essa rede de relações e lugares ocupados 
compõem o lugar de fala de Inezil Penna Marinho e, de certa forma, dão 

19  Instituição de formação de profissionais de Educação Física recém-criada, dentre vários 
fatores, pela iniciativa da Divisão de Educação Física. Sobre a Escola Nacional de Educação 
Física e Desportos, ver Melo (1996, 2008).

20  Relatório Anual Enefd 1956. Ceme/EEFD/UFRJ.
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indícios de que os leitores que povoaram os pensamentos desse autor 
poderiam estar dispersos em todos esses espaços.

Contudo, verticalizando o rastreamento desse leitor visado, volta-

mos ao escrito: como Inezil Penna Marinho, no seu exercício de autoria e 
editoria, referenciou o futuro leitor de sua obra?

Vale ressaltar que, no momento da publicação da obra “História 

da Educação Física e dos Desportos no Brasil”, Inezil Penna Marinho, além 
de se dedicar à Divisão de Educação Física, já tinha a docência como seu 
oficio. Dessa forma, os atos de ensinar e formar profissionais de Educação 
Física faziam parte de seu cotidiano. Como um exemplo, pode-se observar 
as notas de rodapé.

Nas notas de rodapé dos quatro volumes, Inezil utilizava-as para 
referenciar e também para explicar melhor alguma informação. Assim, são 

nessas notas explicativas que pinçamos alguns indícios de diálogos com 
o leitor, ou uma inferência de quem poderiam ser. A exemplo, ao narrar 

sobre os habitantes da América e sua longevidade, Inezil escreve: “Apesar 
de chegarem muitos a 120 anos (42) [...]”. O número 42 em parênteses refe-

re-se a uma nota explicativa, na qual o autor emite seu posicionamento e 

sua explicação: “Hoje em dia, com as nossas condições de vida, tal fato se 
torna impossível” (MARINHO, 1952, p. 33, v. 1). 

O que essas notas de rodapé podem indicar sobre o leitor visado? 
Considerando essa estrutura como uma estratégia que o autor utilizou 
tanto para dialogar com o texto, sem interferir na narrativa documental, 

como para imprimir a sua opinião, é possível pensar também que essa es-

tratégia foi uma tentativa do autor de reforçar sua autoria e também marcar 

um posicionamento pessoal, instrutivo, direcionador e orientador para o 

convencimento do leitor diante do conteúdo e também de sua opinião.

Ao fazer uma relação com a sua atuação profissional – princi-
palmente, com a formação de professores –, observa-se que Inezil, ao 
escrever esses volumes, além de contar a História da Educação Física ano 
a ano, fase a fase, episódio a episódio, também estava formando leitores, 

e convencendo-os que deveriam compreender essa História nacional por 

meio dos seus caminhos traçados. 
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Dito isso, perguntamos: a quem interessavam essas informações so-

bre o desenvolvimento e organização da Educação Física ao longo dos anos?
A resposta para essa pergunta ainda é baseada em inferências, 

mas conseguimos apontar que se tratava de um público ampliado, mas 

não qualquer público. Eram leitores que possuíam relações com ensino, 
aprendizagem, organização e políticas públicas que envolvessem a Edu-

cação Física. Podemos nomeá-los de professores em formação, professo-

res em atuação, políticos e demais indivíduos interessados na Educação 
Física e sua História, cujas leituras e mobilizações ajudaram a obra “História 

da Educação Física e dos Desportos” a tornar-se uma obra referência.

Mesmo inferindo esses leitores visados por Inezil Penna Marinho, 
compreendemos que a leitura e o leitor são sempre libertos, pois depen-

dem de diferentes condicionantes (CHARTIER, 1990). Por meio dessa aná-

lise, percebeu-se e inferiu-se que os leitores visados ou leitores modelos 

(ECO, 1993) tratavam-se, sobretudo, de professores de Educação Física 
em formação e também de professores já atuantes. 

Conclusão

Para compreender o modo como a obra “História da Educação 

Física e dos Desportos no Brasil”, de Inezil Penna Marinho, foi concebida e 
como a narrativa proposta pelo impresso informou e deu contornos para a 

História da Educação Física brasileira, tornando-se uma obra de referência, 
apostamos em perscrutar a manufatura desse impresso – que passam “do 

pensamento ao texto, do texto à letra impressa, e de novo ao pensamento” 

(DARNTON, 1990, p. 112). 
Como resultado dessa análise, percebemos que esse caminho 

revela a potencialidade dessa obra como uma referência. Constatou-se 
que, por meio das escolhas feitas no processo de manufatura desse 

impresso – escolhas essas que sofreram influências de diferentes atores, 
cujas ações, de certa forma, acabaram por convergir na figura de Inezil 
Penna Marinho – foram responsáveis por esse lugar de referência ocupado 
pelo “História da Educação Física e dos Desportos no Brasil”. 
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Como uma rede de feitura, Inezil Penna Marinho manufaturou esse 
impresso – “do pensamento ao texto, do texto à letra impressa, e de novo 

ao pensamento”, tornando-o uma obra de referência que revela a versão da 

História Nacional da Educação Física propagada e reverberada no modo 
de conhecer, compreender e olhar para a História da Educação Física.
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CAPÍTULO 11

“Promotor e apóstolo incansável da ginástica”: 
os diferentes papéis de Ludvig Kumlien na 

divulgação da ginástica sueca (1895-1921)1

Iara Marina dos Anjos Bonifácio

Andrea Moreno

Anderson da Cunha Baía

Introdução

Nota-se que, entre fins do século XVIII e início do século XIX, 
diferentes pensadores europeus envolvidos no debate educacional ar-

gumentavam em favor da inserção da educação do corpo no processo 

1  Texto baseado na dissertação defendida em dezembro de 2019, intitulada “Itinerários de 
Ludvig Gideon Kumlien e a (re)produção da Ginástica Sueca (1895-1921)” sob a orientação da 

professora doutora Andrea Moreno e coorientação do professor doutor Anderson da Cunha Baía. 

Disponível em https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/32643. Acesso em: 2 mar. 2021. Essa 

pesquisa foi realizada com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes), por meio de Bolsa de Mestrado.
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educativo (SOARES, 1994).2 Essa necessidade justificou-se pela tentativa 
de solucionar os efeitos de “degeneração física e moral”, segundo suas in-

terpretações, produzidos pelo processo de industrialização e urbanização 
(SOARES, 2009; SOARES, 1994).

Para tanto, foram sistematizadas, principalmente na Europa, dife-

rentes propostas para se educar o corpo.3 Em comum, essas proposições 
acreditavam que sua prática seria capaz de regenerar populações, pro-

mover a saúde, combater vícios, desenvolver nos indivíduos a vontade, a 
coragem, a força e energia de viver (SOARES, 1994).

Dentre essas sistematizações, destacamos a ginástica sueca que, 
proposta pelo sueco Pier Henrik Ling (1776-1839), buscava construir cientifi-

camente um corpo harmonioso (MORENO, 2015). Ao mesmo tempo em que 
sistematizava sua ginástica, Ling propôs à coroa sueca, em 1813, a criação 
de um Instituto de ginástica; e, tendo sua proposta aceita, criou-se o Royal 
Central Institute of Gymnastics (GCI) em Estocolmo (LEORNARD, 1923).4 
Local que, paulatinamente, constituiu-se como um espaço de formação de 

sujeitos aptos ao ensino da ginástica sueca (MORENO; BAÍA, 2019). 
Após a morte de seu precursor, os alunos do Instituto e os discí-

pulos de Ling se dedicaram ao estudo e ampliação da ginástica sueca, 

assim como a sua disseminação pelo mundo (LJUNGGREN, 2011; MORE-

NO; BAÍA, 2019). Esse processo tornou o GCI uma referência para aqueles 
interessados – suecos e estrangeiros – em conhecer ou estudar a ginástica 

de Ling (MORENO, 2015). Desse modo, a ginástica sueca circulou mundial-
mente por meio da mediação de inúmeros sujeitos e por meio de manuais, 

exibições de ginástica, criação de Institutos, entre outros modos.

2  Pode-se citar, por exemplo, de acordo com Soares (1994), Rousseau (1712-1778), Pestalozzi 
(1746-1827), Comenius (1592-1670), entre outros.

3  Apesar de tratarmos nesse texto sobre a Ginástica Sueca, foram sistematizadas nesse 
momento também as ginásticas francesa, alemã, dinamarquesa, entre outras.

4  Nas diversas produções sobre esse instituto, encontramos diferentes nomenclaturas que se 
referem a ele, sendo elas: Royal Central Institute of Gymnastics, abreviada de dois modos, RCIG 

ou RGCI; Instituto Central de Ginástica de Estocolmo; ou somente Instituto de Estocolmo. Utiliza-
se também GCI, sigla mais comum. Contudo, todas elas fazem referência ao mesmo local. Para 

esse trabalho, utilizaremos GCI e Instituto de Estocolmo.
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Fruto de diferentes mediações e mediadores, o movimento de 
divulgação da ginástica sueca contou com a ação de homens e mulheres 

durante um longo período e por diversos territórios no mundo (BAÍA; MO-

RENO, 2020; BAÍA; MORENO; BONIFÁCIO, 2020). Dentre os sujeitos envol-

vidos nesse processo, podemos citar Ludvig Gideon Kumlien (1874-1934), 
sueco, natural de Eskilstuna, que se formou no GCI e se mudou para Paris 
em 1895, onde realizou diversos movimentos de divulgação da ginástica 
sueca (BAÍA; BONIFÁCIO; MORENO, 2019).

Dentre as suas principais ações em território francês, destacamos: 
as exibições de ginástica, as atividades de ensino da ginástica sueca e a 
publicação de manuais (em parceria e solo).5 Essa última ação se destaca 

pelo fato de suas obras terem circulado em diferentes territórios – Por-
tugal, Espanha, Itália, Brasil, Argentina e México – assim como por terem 
sido traduzidas do francês para o espanhol, italiano e português. Para ser 
ter uma ideia, Xavier Flix e Javier Betrán (2012) classificaram uma de suas 
obras como uma das 100 obras que ajudaram a legitimar e institucionalizar 
a Educação Física na Espanha.

Portanto, o presente trabalho tem como objetivo compreender o 
papel de Ludvig Kumlien na divulgação da ginástica sueca – desvelando 

seus modos de agir, as relações estabelecidas, estratégias traçadas, locais 
ocupados. Assim, tem-se como objeto de estudo o papel ativo dos sujei-

tos, nesse caso de Ludvig Kumlien, na produção de modos de se fazer a 
ginástica sueca.

Estaremos circunscritos temporalmente entre os anos de 1895 
e 1921. O registro inicial se refere ao ano em que Kumlien muda-se para 

Paris e o entendemos como o “início” do seu movimento de divulgação 
da ginástica sueca. O ano de 1921 refere-se tanto ao momento no qual 

localizamos uma possível última edição do manual publicado por Kumlien 

5  Ludvig Kumlien publicou três manuais: “La gymnastique suédoise. Manuel de gymnastique 
rationnelle. A la portée de tous et à tout âge” em parceria com Emile André (1901); “La 
gymnastique pour tous” (1906); e o “Cours Complet d’Éducation physique” em parceria com 
Rauol Fabens (1909).
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em 1909,6 quanto ao período no qual os registros sobre Ludvig Kumlien 
em jornais franceses tornam-se menos frequentes.

Como fontes, mobilizaremos jornais franceses localizados no acer-
vo digital da Biblioteca Nacional da França (Gallica). Além deles, o livro da 

Família Kumlien e os manuais de ginástica publicados por Ludvig Kumlien, 
em parceria ou não, localizados em acervos físicos da Biblioteca Nacional 
da Suécia, em Estocolmo, e da Biblioteca do Museu Nacional de Desporto 

em Lisboa, Portugal.7

Este texto será organizado em duas partes e cada uma delas 
coincide com um objetivo específico desse trabalho. Na primeira parte, 
buscamos compreender o percurso estabelecido por Kumlien no sentido 

de divulgar a ginástica sueca, assim como seus primeiros contatos com 

essa prática e as motivações para dedicar parte de sua vida na divulgação 
dela. Já no segundo tópico, nos debruçamos na compreensão das ações 
realizadas por Ludvig Kumlien em território francês para disseminar a 
ginástica sueca.

Dos itinerários no roteiro

Ludvig Gideon Kumlien nasceu em 1874 na cidade de Eskilstuna na 
Suécia. Terceiro entre os sete filhos de Georg Viktor Kumlien (1831-1902), 
um contador de uma fábrica de rifles, e Anna Gustava Alfrida Mellin (1846-
1924), sobre quem não dispomos de mais informações. A família paterna, 
de quem Ludvig herdou o sobrenome, dispunha de posses e influências 
na Suécia (KUMLIEN, 1983; BONIFÁCIO, 2019). Um exemplo disso foram as 
dificuldades encontradas pelo seu tio paterno Thure Kumlien (1819-1888), 
mesmo morando nos Estados Unidos, para casar-se com sua esposa em 

função da “menor origem social” dela (TROTZIG, 1979).

6  Referimo-nos ao manual “Cour Complet d’Éducation Physique”, publicado por Ludvig Kumlien 
e Rauol Fabens em 1909. 

7  Todas essas buscas foram feitas por pesquisadoras do Grupo de Estudos e Pesquisa em 
História da Ginástica (GEPHGI) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e financiadas 
pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig). Agradeço a cada 

uma de vocês.



218

história da educação: sujeitos na/da história

Essa condição social da família Kumlien possibilitou que todos 
os tios e tias paternos de Ludvig Kumlien tivessem condições de obter 
uma profissão: eram médicos, contadores, diretoras de escola, profes-

soras (TROTIZIG, 1979). Ao seu pai, especificamente, deu condições para 
que trabalhasse como contador em uma fábrica de rifles em Eskilstuna, 
cidade onde a fabricação de armas era a principal atividade econômica e 
que viveu uma significativa expansão nas últimas décadas do século XIX 
(MAGNUSSON; ISACSON, 1982). A fabricação foi tão intensa que ferrovias 
ligando Eskilstuna à Estocolmo e outras regiões do país foram construídas 
(MAGNUSSON; ISACSON, 1982).

Ao mesmo tempo em que se expandia essa produção, os movi-

mentos operários, de reavivamento foram se constituindo e fortalecendo 

nessa região; além deles, também a vida associativa (CARLBERG, 2017). 
Isso possibilitou que, em fins do século XIX, fossem criadas as primeiras 
associações de ginástica, natação, bicicletas, entre outras práticas. Esses 
espaços foram ocupados, sobretudo, pelas classes “altas” e “médias” 

(CARLBERG, 2017).
A ginástica também este presente nas escolas. Posse (1891), ao 

falar sobre estrutura de ensino sueca no século XIX, afirma que, tanto nas 
escolas quanto nas faculdades, a prática da ginástica era obrigatória.8 

Nesse sentido, acreditamos que a condição social e econômica da família 
Kumlien possibilitou que L. G. Kumlien e sua família tivessem contato com 
a ginástica tanto nas escolas quanto nos espaços associativos. 

Esse possível contato da família com a ginástica pode ter sido 
importante para motivar, inspirar e/ou influenciar a escolha da profissão da 
quinta irmã de Ludvig Kumlien, Anna Svea Augusta Kumlien (1879-1970). 

No livro da família Kumlien, a profissão dela é “gymnast”, termo que pode 
ser traduzido livremente como ginasta/atleta de ginástica (KUMLIEN, 
1983). Mas não apenas ela, essa possível aproximação com a ginástica na 

8  De acordo com Posse (1891), havia as escolas livres (destinadas ao povo e não eram pagas) 
e as tutorias pagas. A primeira fornecia uma instrução básica e na segunda eram ofertadas 

“graduações”. Ver Bonifácio (2019).



219

história da educação: sujeitos na/da história

escola e nos espaços associativos podem ter inspirado o próprio Ludvig 

Kumlien a se formar médico-ginasta9 no GCI.
Formar-se médico-ginasta exigiu que Ludvig Kumlien traçasse o 

seu primeiro itinerário: mudasse de Eskilstuna para Estocolmo, cidade na 
qual o GCI estava situado. Ele ingressa no Instituto em 1893 e se forma em 
1895, mesmo ano em que se muda para Paris (BONIFÁCIO, 2019). 

Se o primeiro itinerário traçado por Ludvig Kumlien tenha sido, em 

alguma medida, motivado pelo seu interesse e contato com a ginástica, 

quais seriam as motivações para sua mudança para a França? Tratava-se 
de interesses pessoais, profissionais? No prefácio do primeiro manual 
publicado por Ludvig Kumlien e Emile André, o “La gymnastique suédoise” 
(1901), encontramos alguns indícios acerca dessas motivações. 

O prefaciador, Robert Charles Henri Le Roux, um jornalista e escri-
tor francês conhecido pelo pseudônimo Hugues Le Roux, narra que tendo 
sido convidados pelo Rei da Suécia e da Noruega (Oscar II), os ministros 
de negócios estrangeiros e de instrução pública da França destinaram à 

Le Roux a missão de ir à Suécia conhecer a ginástica de Ling e atestar os 
resultados de seu método.

Esse convite, nada casual, pode ser explicado por dois fatores 

principais: o primeiro deles, do lado da Suécia, deve-se ao fato de que a 
Coroa Sueca e o GCI se empenharam na disseminação de sua ginástica 
pelo mundo. Dentre as variadas ações nesse sentido, o convite para que 
estrangeiros conhecessem o Instituto foi um deles, assim como o envio e/
ou incentivo para que seus alunos atuassem em outros países.

O outro fator, do lado da França, tem a ver com a discussão em 

voga ao longo do século XIX acerca de qual método de Educação Física 
seria tomado como oficial para as escolas e para o exército francês (SAR-

REMEJANE, 2006). Em meio a esse debate, muitas ações foram feitas, entre 
elas, a formação de comissões interministeriais e a viagem de sujeitos para 

9  Médico-ginasta se refere à formação ofertada pelo GCI. Entre as diferentes reformas que esse 
percurso formativo sofreu, os conhecimentos contemplados eram relativos à fisiologia, higiene, 
cinesiologia, patologia, teoria completa da ginástica, anatomia, entre outros (POSSE, 1891). Além 

disso, havia a formação em ginástica militar (ao final do primeiro ano), ginástica pedagógica (ao 
final do segundo ano) e ginástica médica (ao final do terceiro ano) (PEREIRA, s.d.; POSSE, 1891).
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conhecerem os métodos sistematizados em diferentes partes da Europa. 
Le Roux, tendo sido enviado para muitas missões “civilizatórias” francesas, 
era um sujeito de muito trânsito entre os ministérios, sobretudo o minis-

tério de negócios estrangeiros. Ademais, era alguém que já dispunha de 

alguma experiência com a ginástica (ROUX, 1901).
Tendo aceitado o convite, Le Roux desembarca na Suécia no ve-

rão de 1893. No prefácio, o jornalista francês afirma que, convencido dos 
benefícios promovidos pela ginástica de Ling, ele identificou em Ludvig 
Kumlien o “obreiro” da missão dada pelo Rei da Suécia e Noruega, Oscar 
II, no momento de sua partida: “É preciso que sua tarefa tenha resultado 
prático” (ROUX, 1901). Dois anos mais tarde, Kumlien se muda para Paris.

Várias características de Ludvig Kumlien podem ter convencido Le 
Roux de que ele era um potencial “obreiro” de sua missão: o fato de ser 
jovem (L. G. Kumlien tinha 19 anos em 1893), de não ser casado (o que vai 

acontecer em 1902) e ser aluno recém-formado no GCI, o que significa 
dizer que Kumlien dispunha da formação para atuar com a ginástica sueca 
e dispunha de algum conhecimento sobre francês, uma vez que esse era 
um dos requisitos para ingressar no Instituto de Estocolmo.

Ainda que a visita de Hugues Le Roux tenha sido fundamental para 
a mudança de Ludvig Kumlien, acreditamos que essa narrativa nos parece 

conveniente. Isso porque ela estava no prefácio de uma das obras publi-
cadas por Kumlien que buscava convencer os leitores a praticar as lições 
de ginástica sueca contidas nela. Assim, constrói uma narrativa de que um 

dos autores do manual, convencido da eficácia da ginástica que divulga, 
decide sair do seu próprio país para divulgá-la em outros territórios.

Outro fator que motivou essa problematização, foi um discurso 
muito presente nesse momento histórico de que os sujeitos formados no 

Instituto de Estocolmo eram “missionários” da ginástica de Ling. Moreno 
(2015, p. 132) trata sobre esse “traço formativo” do GCI e chama a atenção 
para essa ideia presente de que os egressos do Instituto deveriam “não 
apenas desenvolver a prática da ginástica, mas difundi-la pelo mundo 

além de em seu próprio país”. O próprio Le Roux se referiu aos médicos-

-ginastas como
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[...] pessoas de profunda e excelente formação intelectual e 

educacional, que professam sua arte com uma espécie de 

fanatismo, que se consideram apóstolos, possuidores de uma 

certa verdade, para o triunfo de que estão dispostos a subme-

ter-se a todas as tribulações (ROUX, 1899, p. 1, tradução nossa).

Com isso, não estamos desconsiderando a importância da visita 
feita por Hugues Le Roux à Suécia, até porque grande parte dos movi-
mentos de divulgação da ginástica sueca realizados por Ludvig Kumlien 
em Paris têm a participação do jornalista francês, como veremos adiante. 
O movimento aqui é compreender quais outras motivações podem ter 
permeado, contribuído para essa mudança.

Ao nos debruçar sobre o livro da família Kumlien, localizamos que 
Ludvig tinha um primo, Axel Hjalmar Kumlien (1871-1939), que morava em 

Buxy (França) e atuava como historiador de idiomas antigos (KUMLIEN, 
1893). Apesar de Buxy e Paris serem distantes 400 quilômetros, acredi-
tamos que Axel possa ter sinalizado para Ludvig o cenário de debates 
vivido pela França e se configurado enquanto um apoio importante para a 
mudança de L. G. Kumlien. Isso porque seus primeiros registros de ações 
são localizados dois anos após sua mudança, em 1897 (BONIFÁCIO, 2019).

Outro fator importante e que deve ser considerado, era a remu-

neração e as possibilidades de atuação ofertados aos sujeitos formados 

no GCI. Bolling e Yttergren (2015) afirmam que a formação em ginástica 
médica possibilitou que os egressos do Instituto de Estocolmo atuassem 
na Suécia e no exterior de forma muito rentável em spas, balneários, insti-

tutos, entre outros espaços.

Além da rentabilidade da atuação, Bolling e Yttergren (2015) de-

monstraram que havia poucos obstáculos formais para a realização desse 
trânsito entre os países. Um deles foi a remoção, em 1860, da obrigatorie-

dade dos viajantes suecos e de outros países a portarem um passaporte. 
Além disso, o aperfeiçoamento das comunicações pelo trem e pelo vapor 
no século XIX, possibilitaram um maior e mais livre trânsito entre as pesso-

as (BOLLING; YTTERGREN, 2015).
Mesmo após ter se formado e atuar em outro país, que não a Su-

écia, não foi incomum encontrarmos nos jornais franceses a presença de 
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autoridades suecas, membros do GCI, jornalistas da Suécia nas exibições 
de Ludvig Kumlien. Nos manuais escritos por ele, identificamos referências 
a publicações e/ou falas de seus professores do Instituto. Isso sinaliza para 
uma relação que pode não ter se encerrado no momento da formatura. 

Bonifácio (2019) afirma ainda que não apenas Kumlien, mas outros egres-

sos do GCI permaneceram em contato e/ou estabeleceram parcerias com 
a instituição mesmo depois da formatura.

Diante disso, foi possível observar que diferentes foram os elemen-

tos que possibilitaram e influenciaram os itinerários traçados por Ludvig 
Kumlien ao longo de sua vida. Percebemos como, em um primeiro mo-

mento, a sua família dá condições para que tome contato com a ginástica. 
Em outro momento, identificamos as diversas ações do GCI no sentido de 
possibilitar que seus alunos atuassem não apenas na Suécia, mas também 

em outras partes do mundo; e como isso pode ter motivado a mudança de 

Ludvig Kumlien para Paris.
Ainda assim, acreditamos que o encontro entre Le Roux e Kumlien 

no Instituto de Estocolmo teve uma relevância importante nesse itinerá-

rio, ao passo que, como veremos adiante, os dois se tornarão parceiros 

na divulgação da ginástica sueca em Paris e conheceremos como isso 
atendeu aos interesses das três partes ao passo em que disseminou a 

ginástica sueca na França, cumpriu a missão dada à Le Roux e possibilitou 
um espaço de atuação para L. G. Kumlien.

Por fim, analisar os itinerários de Ludvig Kumlien nos fez perceber, 
inspirados nos escritos de Angela de Castro Gomes (1993), que as ideias 
não circulam, elas mesmas, pelas ruas, mas são portadas por sujeitos e/ou 

grupos sociais. Explicar os sujeitos e seus itinerários nos permite o enten-

dimento acerca das mudanças e transformações culturais e políticas dos 
objetos culturais, isto é, das ideias e das práticas sobre a ginástica sueca e 

sua circulação no mundo. 
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Das ações, resistências e estratégias

Partindo da análise acerca dos itinerários traçados por Ludvig 
Kumlien, investigaremos nessa segunda parte as ações de divulgação 
realizadas por ele em Paris. Identificamos que, por lá, ele realizou três 
movimentos principais: exibições de ginástica, a escrita de manuais e o en-

volvimento em atividades de ensino da ginástica tanto no instituto criado 

por ele, quanto na “École des Roches”.10

Ao chegar em Paris, L. G. Kumlien se deparou com um intenso 
debate para a definição de qual seria o método oficial de ginástica da 
França e a quem caberia a sua tutela: aos militares, aos médicos ou aos 
sujeitos envolvidos com o debate educacional (SARREMEJANE, 2006). 
Outra questão importante era se a França adotaria um método estrangeiro 

ou sistematizaria a sua própria ginástica. 
Essa discussão, que teve início em meados do século XIX, esten-

deu-se até o século XX. Ela abarcou a criação de leis, viagens de campo 
para conhecer os diferentes métodos, publicação de relatórios e manuais, 

a organização de diferentes comissões interministeriais ou alocadas em 
um único ministério francês, entre outras ações (SARREMEJANE, 2006). 
Todo esse processo se apresentou tanto como terreno fértil para a ginástica 

trazida por Ludvig Kumlien quanto como resistência, ao passo em que um 
determinado grupo era contrário à adoção de uma ginástica estrangeira.

Buscando inserir-se nessa discussão e tendo um jornalista, Hu-

gues Le Roux, como o seu principal parceiro na divulgação da ginástica 
sueca, Ludvig Kumlien aposta nos jornais como um dos principais meios 

de divulgação de suas ações (BONIFÁCIO, 2019). Importante destacar que 
a imprensa francesa nesse momento, fins do século XIX e início do século 
XX, segundo Jean-Yves Mollier (2008), altera as suas estruturas de produ-

ção e torna possível que o material impresso estivesse em praticamente 
todos os lares franceses. Distribuía-se entre nove e dez milhões de jornais 

10  Fundada em 1899 por Edmond Demolins (1852-1907), um sociólogo, a “École des Roches” 
foi um protótipo da escola nova na França. A escola era destinada apenas para meninos de elite 

e era baseada em uma ideia de formação integral que contemplava o intelectual, a moral e o 

físico (DUVAL, 2006).
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diariamente para uma população que não ultrapassava 40 milhões na 
metrópole (MOLLIER, 2008).

Vestígios sobre Ludvig Kumlien foram localizados em diversos 
jornais franceses. Essa presença era pontual em alguns periódicos que 

anunciavam as atividades do seu Instituto ou a publicação de seus manu-

ais. Em outros, a presença era mais recorrente com reportagens, notícias, 
menções de presença, entre outros. Não à toa, o jornal francês Le Figaro11 

foi o que mais publicou sobre Kumlien, isso porque, entre os seus jornalis-

tas, estavam Hugues Le Roux, seu parceiro de longa data, e Emile André, 
quem viria a ser o seu parceiro na publicação de seu primeiro manual.

Em relação às exibições de ginástica, localizamos registros de que 
Kumlien tenha promovido e/ou participado de seis delas entre os anos de 

1897 a 1904; sendo que, em 1899 e em 1901, foram duas apresentações em 
cada ano. Dentre as exibições, destacamos a realizada em 1904 no salão de 
festas do jornal Le Figaro. Além de ter sido noticiada em longas e ilustradas 

publicações nos diferentes jornais parisienses, todos eles destacaram “a 
audiência de elite”. O evento foi aberto pelo professor Poirier da Faculdade 
de Medicina de Paris. 

De forma geral, as exibições contavam com a apresentação dos 
ginastas de L. G. Kumlien e eram precedidas pela fala de médicos e/ou de 

Hugues Le Roux. Tinha-se, ainda, uma atenção especial aos espectadores 
convidados que eram jornalistas franceses e suecos, políticos, esportistas, 
médicos, autoridades da Suécia, editores, militares, professores, entre outros 

sujeitos envolvidos com os embates franceses acerca do método oficial.
Acreditamos que, ao mesmo tempo que esses eventos tinham 

como objetivo convencer seus espectadores acerca dos benefícios pro-

movidos pela prática da ginástica sueca, eles possibilitaram que Ludvig 

Kumlien fosse estabelecendo parcerias que permitiram que outras ações 
de divulgação fossem realizadas. Um exemplo disso é o contato com o dr. 
Paul-Marie Michaux (1854-1923), um médico que conheceu L. G. Kumlien 
em um desses eventos e, posteriormente, passou a fazer a abertura de 

11  O Le Figaro é o mais antigo jornal francês publicado até os dias de hoje e considerado um 

dos mais importantes na atualidade. Sua primeira publicação foi em 1826 e, após diversas 

alterações, tornou-se uma referência política e literária (BERNARD, 2007). 
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outras exibições, organizar conferências para os seus alunos nas quais 
Kumlien se apresentava e foi autor da introdução de um dos manuais 

publicado pelo sueco.

Assim como Michaux, Rauol Fabens e Per Lamm foram parceiros 
que, possivelmente, Kumlien conheceu nesses eventos e, mais tarde, 

realizaram ações conjuntas. Fabens, também jornalista, foi coautor de 
um manual e Per Lamm, o editor da única obra solo publicada por L. G. 
Kumlien. Emile André, por sua vez, provavelmente conheceu Kumlien a 
partir de Hugues Le Roux, pois ambos eram jornalistas no Le Figaro. Ao 

longo do tempo, além de ter publicado diferentes notícias e reportagens 
sobre o sueco, Emile e Ludvig publicaram um manual em conjunto.

Com isso, podemos perceber como aos poucos Ludvig Kumlien 
teceu uma rede de sociabilidade, isto é, um grupo relativamente estru-

turado com o objetivo comum (GOMES, 1993). Nesse caso, o objetivo era 

divulgar a ginástica sueca em Paris e em outros territórios, como foi o caso 
dos manuais. Os jornais, por sua vez, constituíram-se enquanto um espaço 

de sociabilidade ao passo em que as publicações sobre Kumlien e a 
ginástica sueca não eram feitas apenas por Le Roux e André, mas também 
por outros jornalistas como Paul Manoury, Robert Milton, entre outros.

O próprio Ludvig Kumlien também publicou nos jornais sobre seus 

trabalhos, um exemplo disso é um conjunto de publicações feitas por ele, 
aos domingos, no Le Petit Journal.12 Elas aconteceram semanalmente de 

agosto a dezembro de 1903 e continham exercícios de ginástica sueca 
ilustrados e descritos.

Em relação aos manuais, Ludvig Kumlien publica três13: “La gym-

nastique suédoise” (1901), em conjunto com Emile André; “La gymnastique 

12  Criado em 1863, o Le Petit Journal foi, segundo Mollier (2008), um marco no jornalismo 
francês. Isso porque ele foi vendido a um valor muito baixo (1 sou) e espalhou pontos de venda 

por todos os lugares, mas principalmente nas estações de trem (MOLLIER, 2008). Sua proposta 

era ser um jornal para um número indistinto de pessoas e não mais para as classes burguesas, 

como eram os demais jornais da época. 

13  Embora para essa análise tenhamos ficado restritos à Paris, identificamos que todos os 
seus manuais foram traduzidos para outros idiomas e circularam em outros países. De forma 

geral, foram traduzidos para o português, espanhol e italiano e circularam no Brasil, em Portugal, 

Espanha, Argentina, Itália, entre outros. Ver: Bonifácio (2019).
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pour tous” (1906); e “Cour complet d’éducation physique” (1909), em con-

junto com Rauol Fabens. A publicação de todas foram noticiais em jornais 
franceses que destacavam as ilustrações, os autores, prefaciadores, as li-

ções destinadas para homens, mulheres e crianças, entre outros aspectos.
Chamou nossa atenção o fato de que o título desses manuais se 

alterou. Se, no primeiro, anunciava logo no título que se tratava de um 
impresso sobre ginástica sueca, no segundo, destacou uma ginástica 

que poderia ser praticada por todos. No último, são retiradas quaisquer 

referências à ginástica do título.
Identificamos que essa alteração pode ter relação com o momen-

to do debate francês acerca da definição do método oficial de Educação 
Física. No momento da publicação do primeiro manual, era forte a propos-

ta da adoção da ginástica sueca. Isso pode ser observado no Congresso 
Internacional de Educação Física sediado em Paris no ano anterior, em 
1900, que declarou a “vitória” da ginástica sueca em detrimento a ginástica 

amorosiana,14 tido até aquele momento como ginástica francesa (PEREI-
RA, s.d.). 

A segunda edição desse manual, publicada em 1904, deu indícios 
de que essa ambiência favorável se alterou.15 Criou-se uma resistência 
à ginástica sueca por ser considerada uma proposta estrangeira: “De-

veríamos falar de outro tipo de objeção que foi usada para impedir sua 
introdução mais completa [da ginástica sueca] na França? ‘É uma ginástica 
estrangeira’”, eles dizem (ANDRÉ, 1904, p. 201-202).

Na esteira dessa discussão, Ludvig Kumlien publica o seu segundo 

manual, em 1906, o que foi intitulado de “Ginástica para todos” e não mais 
como “Ginástica Sueca”. Nessa obra, a aposta é nas ilustrações dos exercí-

14  Ginástica amorosiana se refere à ginástica proposta por Franciso Amoros y Odeano (1770-
1848) e que, durante muito tempo, foi tratada como a ginástica francesa. Nesse congresso 

especificamente, a ginástica de Amoros era considerada a principal “concorrente” da ginástica 
sueca; ao menos na França. Ver: Soares (1998, p. 25).
15  De acordo com Bonifácio (2019), foram feitas muitas alterações na segunda edição do 
referido manual e, por isso, não se tratou apenas de reedição. Entre elas, pode-se citar a inserção 

de um novo capítulo e alteração de autoria. Se, na primeira edição, Ludvig Kumlien e Emile André 

eram autores, na segunda edição, Emile André era tido como o autor do manual que trata da 

ginástica sueca de acordo com o “método Kumlien”. 
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cios e na organização deles em séries de exercícios, o que era destacado 
em boa parte dos anúncios.

[...] Numerosas ilustrações de acordo com a natureza mostram 
de uma forma completamente nova as explicações detalha-

das e muito claras do eminente ginasta.

O volume também contém 3 tabelas dando separadamente a 

série de exercícios; todas as ilustrações fotográficas são apre-

sentadas com a decomposição dos movimentos para cada 

gravação (LA GYMNASTIQUE, 1906, p. 3, tradução nossa).

Em 1909, Ludvig Kumlien publica, em conjunto com Rauol Fabens, 
o seu último manual: “Cour complet d’éducation physique”. Nele, a ginás-

tica já não aparece mais título e é considerada como um componente do 
que chamam de Educação Física; que abarcava também conhecimentos 
de higiene e fisiologia e jogos e desportos escolares. Essa alteração dia-

loga com o fortalecimento do movimento esportivo na França, sobretudo 

a partir do movimento olímpico liderado pelo Barão Pierre de Coubertin, 
de quem Rauol Fabens, coautor do manual, foi secretário para os jogos 
olímpicos de Atenas em 1896.

Assim, pudemos observar como Ludvig Kumlien foi tecendo estra-

tégias e estabelecendo parcerias para driblar as resistências encontradas. 

Ao mesmo tempo, permaneceu apostando nos jornais como espaço para 

divulgar a publicação de suas obras e nos jornalistas como parceiros im-

portantes tanto na escrita quanto na divulgação de seus manuais. 

Por fim, o terceiro movimento de divulgação da ginástica sueca 
realizado por Ludvig Kumlien foram as atividades de ensino que aconte-

ceram tanto no Instituto de ginástica fundado por ele em 1899, quanto na 
École des Roches, entre 1913 e 1925 (BONIFÁCIO, 2019).

No instituto, nomeado como “Instituto Ling”, eram ofertadas ses-

sões de massagem, ginástica sueca e cultura física; e atendia adultos e 
crianças (BONIFÁCIO, 2019). Ao que parece, Kumlien conquistou signifi-

cativa clientela, pois, no ano seguinte à abertura, em 1900, localizamos o 
registro de abertura de duas “filiais”. Os três espaços estavam localizados 
em regiões centrais de Paris, sendo a “sede” entre o oitavo e nono arron-

dissements e as filiais no sexto e sétimo arrondissements.
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Na École des Roches, uma escola das elites e protótipo da escola 
nova na França, Ludvig Kumlien atuou como professor de ginástica. Lá, 

ele construiu um ginásio destinado para a prática da ginástica sueca. A 

escolha dispunha de um jornal anual que noticiava os acontecimentos 

dentro da escola, e foram frequentes as publicações de Ludvig Kumlien e 
Hugues Le Roux nesse impresso. 

Como professor, a atuação de L. G. Kumlien foi marcada por res-

sonâncias e resistências de seus pares. Estes, ao mesmo tempo em que 

celebravam as suas ações – construção do ginásio, o desenvolvimento 
dos alunos, feitura de equipamentos –, a escola não lhe permitia ministrar 

as suas aulas no período mais adequado, segundo as ideias de Ludvig 
Kumlien, ou os alunos vinham “despreparados para realizar movimentos 
regulares e energéticos”. 

Além disso, em 1913, ano em que ele ingressa como professor na 

escola, houve, em Paris, o fortalecimento significativo do Método Natural 
elaborado por Georges Hébert.16 Essa aceitação foi marcada, principal-

mente, pelo triunfo dessa sistematização no Congresso Internacional de 
Educação Física sediado em Paris nesse mesmo ano. Ao que parece, 
Kumlien precisou realizar um processo de convencimento dentro da insti-
tuição; tanto que após sua saída da escola em 1928, Mary Butts (1928 apud 
DUVAL, 2006, p. 68) afirma que três tardes por semana eram dedicadas à 
“cultura física”, e os alunos eram divididos em três grupos: os mais “deli-
cados” faziam ginástica sueca, os “normais” dedicavam-se ao método de 
Hébert, e os mais “robustos e esportivos” praticavam esportes.

Diante disso, pudemos observar que, ao mesmo tempo em que 

Ludvig Kumlien divulgou a ginástica sueca, ele estabeleceu um papel 

diferente nesse processo: ele foi apresentador de suas exibições, autor de 
manuais, professor, divulgador, instrutor, entre muitos outros papéis. Nesse 

movimento, ele traçou estratégias, teceu uma rede de sociabilidade que 

lhe visibilidade nos jornais franceses e o possibilitou realizar outras ações, 

16  Georges Hébert (1875-1957) foi oficial da Marinha francesa e o responsável pela proposição 
do Método Natural de Ginástica no início do século XX. Ver: Jubé (2017).
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driblou resistências. Tudo isso pode ser percebido em cada uma das ações 
com menor ou maior destaque.

Porventura, esses múltiplos papéis assumidos por ele podem ter 
motivado essa qualificação à Kumlien de “promotor e apóstolo incansável 
da ginástica” por parte de Bernardini (1908, p. 1) no jornal Le Figaro. 

Conclusão

O presente trabalho teve como objetivo compreender o papel de 

Ludvig Kumlien na divulgação da ginástica sueca. Para isso, investigamos 
os itinerários traçados por ele, bem como as ações realizadas para disse-

minar essa prática gímnica; que apesar de terem sido realizadas em Paris, 
elas aportaram em diversos territórios a partir de seus manuais.

Ao analisar seus itinerários, observamos como, em um primeiro 

momento, a família de Kumlien tem uma importante participação e in-

fluência para que ele tomasse contato com a ginástica. Posteriormente, 
identificamos como o Instituto de Estocolmo investiu e motivou que seus 
alunos atuassem com a ginástica sueca não apenas na Suécia, mas tam-

bém em outras partes do mundo. Mudar-se para a França pode ter tido 

relação com o GCI, assim como com a visita de Hugues Le Roux. 
De todo modo, analisar os seus itinerários nos possibilitou compre-

ender o movimento das ideias acerca da ginástica sueca não só nos limites 

do território francês, mas também de todos os outros territórios que foram 

de alguma forma afetados por todo esse processo analisado até aqui. Ao 

longo desse processo, tecer uma rede de sociabilidades se configurou 
como uma forma de se tornar conhecido e de diversificar as suas ações 
de divulgação. 

Nessas diferentes práticas e ações, Ludvig Kumlien assumiu múl-
tiplos papéis na divulgação da ginástica sueca. Atuou ora como professor 

nas escolas e em seu Instituto, ora como divulgador nas exibições, na 
escrita de manuais e em publicações em jornais. Assim, fez sua ginástica 
circular impressa e traduzida em manuais, e ensinada e praticada em suas 
aulas e exibições para os mais diferentes territórios. 
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CAPÍTULO 12

A constituição de autobiógrafos idosos  

(Minas Gerais, séculos XX e XXI)1

Larissa Maria de Resende Neiva

Mônica Yumi Jinzenji

Introdução

Este texto tem por objetivo analisar fatores relacionados à escrita 

de autobiografia por idosos(as) no início do século XXI em Minas Gerais. 

Analisamos o contexto de produção, as trajetórias escolar e profissional e 
as práticas de leitura e de escrita de sujeitos que, tendo nascido em Minas 

Gerais na primeira metade do século XX, publicaram suas autobiografias 
quando idosos(as), a partir dos anos 2000. Como fontes principais, temos 
oito biografias em formato impresso, cinco delas escritas por homens e 
três, por mulheres. Todos(as) os(as) autores(as) nasceram no interior do 

1  Texto baseado na dissertação de mestrado defendida em 2017, intitulada “Escrita 
autobiográfica do idoso e invenção de si”, sob a orientação da professora Mônica Yumi Jinzenji. 

Disponível em https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUOS-AU8LW4. Acesso em: 3 mar. 2021. 

A pesquisa contou com financiamento do CNPq por meio de Bolsa de Mestrado.
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estado e migraram para Belo Horizonte em algum momento de suas tra-

jetórias, em sua maioria, buscando melhores condições de vida, para dar 
continuidade aos próprios estudos ou aos de seus filhos, ou em busca de 
melhores condições de trabalho. A mudança para a capital ocorreu entre 
1929 e 1970.2 Como fontes complementares, utilizamos dados demográfi-

cos do IBGE da primeira metade do século XX e informações encontradas 
na internet sobre as editoras nas quais as autobiografias foram publicadas.

Situamos essa discussão na interface entre a História da Edu-

cação, a História das Culturas do Escrito e a História da Leitura, com-

preendendo as obras autobiográficas como fontes que contribuem 
para analisarmos, sob determinados ângulos, as práticas de leitura e de 

escrita e suas relações com a escolarização, a ambiência intelectual e o 
mundo do trabalho. Com este estudo, buscamos dar visibilidade para o 
modo como um grupo representante das “pessoas comuns”3 participa 

do universo da cultura impressa, suas aparentes motivações, enfim, as 
condições que possibilitaram a publicação de uma obra de sua autoria, 
contendo aspectos da invenção de si. 

Ao utilizarmos o termo “invenção”, nos amparamos nas concepções 
de Brunner e Weisser (1995), compreendendo que, ao escrever, o sujeito 
se envolve em um movimento de organização e reflexão dos fatos e ex-

periências vivenciados e busca estabelecer certa ordem e coerência aos 

episódios narrados, de forma a dar sentido à sua existência/narrativa. Sobre 

essa ordem estabelecida na escrita da própria vida, Bourdieu (1986) afirma:

O relato, seja ele biográfico ou autobiográfico, como o do in-

vestigado que “se entrega” a um investigador, propõe aconte-

cimentos que, sem terem desenrolado sempre em sua estrita 

sucessão cronológica (quem já coligiu histórias de vida sabe 

2  Essas autobiografias foram escolhidas de um acervo maior, reunido no período de 2010 a 2014 
para a pesquisa “Modos de participação nas culturas do escrito por ‘novos letrados”: um estudo 

sobre memórias e autobiografias (Minas Gerais, primeira metade do século XX)”, coordenada 

pela professora Ana Maria de Oliveira Galvão, pesquisa na qual a primeira autora participou como 

estudante de Iniciação Científica.
3  Segundo a perspectiva de renovação historiográfica em desenvolvimento no início do século 
XX, a “história vista de baixo” passa a se contrastar com a história dos grandes feitos, dando 
abertura para fenômenos ordinários e o ponto de vista das pessoas comuns (BURKE, 1992).
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que os investigados perdem constantemente o fio da estrita 
sucessão do calendário), tendem ou pretendem organizar-se 
em sequencias ordenadas segundo relações inteligíveis. O 
sujeito e o objeto da biografia (o investigador e o investigado) 
têm de certa forma o mesmo interesse de aceitar o postulado 

do sentido da existência narrada (e, implicitamente, de qual-

quer existência) (BOURDIEU, 1986, p. 184).

Brunner e Weisser indicam, ainda, que escrever sobre si mesmo 
permite a “autolocalização”, sendo essa, segundo os autores, a função 

última do movimento de autobiografar. É como se, pela autobiografia, o 
sujeito se identificasse a uma família, a uma comunidade, à cultura mais 
ampla (BRUNNER; WEISSER, 1995, p. 145). 

A autobiografia como gênero, no entanto, oferece desafios para os 
estudiosos que a têm como objeto, como é o caso de Philippe Lejeune, 
que tem dedicado mais de 30 anos de seus estudos à escrita autobiográ-

fica. Em sua obra “O pacto autobiográfico”, Lejeune caracteriza a escrita 
autobiográfica como uma “[...] narrativa retrospectiva em prosa que uma 
pessoa real faz de sua própria existência, quando focaliza sua história in-

dividual, em particular a história de sua personalidade” (LEJEUNE, 2014, p. 
14). Essa definição nos auxiliou a selecionar, entre um conjunto de dezenas 
de memórias e autobiografias, textos que possuíssem homogeneidade 
dentro de balizas teóricas mais precisas. Sendo assim, nesta pesquisa, 
utilizamos textos escritos em prosa (embora os autores lancem mão de 

outros gêneros na composição das obras) em que os(as) autores(as) falam 

de si, narrando episódios de suas vidas – sejam eles vivenciados por eles 

mesmos ou relatados por pessoas de sua convivência.

A partir dos anos 1990, houve um “boom” nas publicações de ca-

ráter biográfico e autobiográfico. Segundo Gomes (2004), esse fenômeno 
foi acompanhado por um tímido interesse por parte dos pesquisadores, 
que situaram grande parte de seus estudos no campo da literatura e, mais 

recentemente, na história da educação – com o crescente interesse da 

escrita de si como prática cultural, bem como a utilização dessas fontes 
para apreensão de práticas e vivências pedagógicas não registradas em 

outros documentos. Ainda conforme a autora, a pouca frequência de tra-
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balhos que analisam a escrita autobiográfica na área da história se justifica 
por sua recente elevação ao posto de fonte privilegiada, além de objeto 

de pesquisa histórica.

Apresentamos, a seguir, no quadro 1, a relação das obras anali-

sadas para, em seguida, apresentarmos alguns dos condicionantes que 

pudemos identificar como sendo relacionados à publicação de uma auto-

biografia por pessoas comuns, no início do nosso século.



Título Autor(a)
Editora/Local de 

publicação

Ano de 

publicação
N de páginas

Ano de 

nascimento 

do(a) autor(a)

Local de nascimento 

do(a) autor(a)

Outono Dourado  

em prosa e verso

Maria Horta 

Cabral Fernandes
Líthera Maciel
Belo Horizonte

2000 159 páginas 1909
Santa Maria  

de Itabira/MG

Minha vida,  

meu tesouro!

Maria da 

Conceição de 
Oliveira Teles

Redação!
Belo Horizonte

2003 184 páginas 1917 Bom Despacho/MG

Minha vida  

& Crônicas
Abram Ribeiro

Sografe

Belo Horizonte
2002 165 páginas 1920 Amparo do Serra/MG

Rascunho de  
uma vida

Allyrio Nunes 
Coelho

Mazza Edições
Belo horizonte

2001 128 páginas 1921 Guanhães/MG

Impressões de  
uma vida

Vicente 
Guabiroba

Gil Braz
Belo Horizonte

2006 196 páginas 1922 Itamarandiba/MG

Trajetória de Lutas Olney Jardim
Sografe

Belo Horizonte
2006 141 páginas 1925 Araçuaí /MG

Sem medo de  

se encontrar

Therezinha 
Gonçalves

Mazza Edições
Belo Horizonte

2003 135 páginas 1930 Pirapora/MG

Vá com Deus, mãe! Vicente de Souza
Imprensa Oficial de 

Minas Gerais

Belo Horizonte
2004 207 páginas 1935

Água Comprida, 
zona rural de Boa 
Esperança/MG

Quadro 1 – Autobiografias de autores(as) mineiros(as) nascidos(as) na primeira metade do século XX e publicadas no século XXI.
Fonte: Autobiografias impressas. Acervo pessoal e acervo da pesquisa “Modos de participação nas culturas do escrito por ‘novos letrados’: um estudo 
sobre memórias e autobiografias (Minas Gerais, primeira metade do século XX)” (GALVÃO, 2010).
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A autobiografia e o mercado editorial brasileiro

O Brasil, se comparado aos outros países da Colônia Ibérica, é um 
país que iniciou tardiamente o processo de produção impressa, tendo 
como marco oficial a vinda da Família Real em 1808 e um progressivo 
desenvolvimento da ampliação de tipografias pelas diversas províncias do 
império ao longo do século XIX. A segunda metade do século é marcada 
pela vinda de livreiros e tipógrafos estrangeiros e a ampliação temática 

dos títulos, com a ampliação do público visado (HALLEWELL, 1985; EL 
FAR, 2006). Em um processo crescente, o mercado editorial brasileiro, que 
pelo menos até as primeiras décadas do século XX concentrava boa parte 
da sua produção no Sudeste do país, ampliou de maneira considerável 
suas fronteiras e diversificou sua produção, fazendo com que, na primeira 
década do século XXI, pudessem ser contabilizadas, em todo o território 
nacional, 530 editoras ativas.

Em sua grande parte, as editoras são de médio e pequeno porte 

e desenvolvem suas atividades especialmente nas capitais, contribuindo 

para a ampliação do catálogo editorial para além das obras consagradas, 

de autores renomados, que já possuíam espaço nesse mercado. É o caso 
das editoras nas quais foram publicadas as obras analisadas neste estudo, 

que abrem suas portas aos sujeitos comuns que desejam escrever suas 

memórias e autobiografias. São elas: Líthera Maciel, Sografe, Redação, 
Mazza Edições, Gil Braz e Imprensa oficial de Minas Gerais. Esta última e a 

Mazza Edições são ativas em Belo Horizonte até a presente data, início de 
2021.4 Sobre as demais, não conseguimos identificar endereço eletrônico e 
nem mesmo se continuam em atividade.

Nesse contexto, em que escrever e publicar um texto ou obra 

torna-se algo possível a uma pessoa comum, a “consagração do lugar do 
indivíduo” (GOMES, 2004) que se delineou a partir da modernidade deu en-

4  À exceção da Imprensa oficial do Estado de Minas Gerais, que se estabeleceu há mais de 

120 anos no Brasil. Disponível em: http://www.iof.mg.gov.br/index.php?/institucional-2/missao/

missao.html Acesso em: 20 jun. 2017. Além disso, da Mazza Edições, que vem se estabelecendo 

há mais de 30 anos no país, as demais são editoras de pequeno porte e com história recente. 

Disponível em: http://www.mazzaedicoes.com.br. Acesso em: 15 dez. 2016. 
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sejo, a partir da década de 1990, ao aumento significativo de publicações 
e vendagens de caráter autobiográfico no Brasil. Ao buscar compreender 
esse fenômeno, Brisolara (2012) chama a atenção para o considerável inte-

resse pela esfera do privado na contemporaneidade, que se alia, segundo 

ela, ao que Remédios (1997) aponta, de que a literatura confessional é o 
gênero que mais se aproxima do leitor, pelo aparente tom de revelação, 

desabafo e intimidade. Assim, a escrita de cunho memorial, que, segundo 

Brisolara (2012), era considerada uma escrita menor ao longo da história, 

passa a ganhar espaço e importância tanto como obras para deleite, quan-

to como fontes e objetos de estudos nas diversas áreas de pesquisa.

O idoso no século XXI

Concomitante a essas mudanças no mercado editorial não só 
brasileiro, mas mundial, observa-se, nas últimas décadas, um crescente 

interesse nos estudos que tratam do idoso e dessa etapa da vida no Brasil 

e no mundo. Entre outros fatores, a partir da década de 1960/1970, com 
o aumento da expectativa de vida, a população com mais de 60 anos 
passou a crescer significativamente, o que fez com que esse grupo social 
ganhasse maior visibilidade numérica e também simbólica, passando a 

participar ativamente em vários espaços sociais.

Segundo Debert (2000), de forma geral, pode-se dizer que os 
estudos que tratam do idoso têm substituído a abordagem que o carac-

terizava como “fonte de miséria por uma perspectiva do idoso como fonte 
de recursos” (DEBERT, 2000, p. 148). Essa nova perspectiva só pode ser 
compreendida quando se leva em consideração as mudanças e conquis-

tas ocorridas no país, principalmente a partir dos anos de 1960, no que diz 
respeito aos direitos e ao lugar do idoso na sociedade. Para Teixeira:

A difusão da velhice em cena pública com grande expressivi-

dade é marcada por uma revolução demográfica e cultural. A 
primeira responsável pela longevidade, e a segunda, marcada 

pela criação de novos valores culturais, sociais acerca da ve-

lhice, contrários aos estereótipos de pobreza e miséria, cujas 
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expressões como ‘terceira idade’, ‘melhor idade’, ‘maturidade’, 
ou ‘envelhecimento ativo’, ‘saudável’ cunhado pelas organiza-

ções internacionais, são significativas dessa mudança, de uma 
nova sensibilidade em relação à vida adulta e à experiência de 

envelhecimento (TEIXEIRA, 2003, p. 114).

Se historicamente o envelhecimento foi associado a estereótipos 

negativos, como a pobreza, o asilamento e a ideia de perdas, limitações, 
inatividade e reclusão, ao final dos anos 60, inicialmente com o surgimento 
do Sesc, seguido do surgimento das Universidades abertas à terceira idade, 

o atendimento à velhice começou a ganhar novas perspectivas no Brasil. O 

objetivo desse atendimento passou a ser “a promoção do bem estar social, 

a ocupação do tempo livre e a refuncionalização da velhice” (JUSTO; RO-

ZENDO, 2010, p. 474). Naquele momento, novas categorias foram surgindo e 
ressignificando essa fase da vida e a “terceira idade” passou a ser retratada 
como uma fase de realizações e potencialidades. Desse modo, podemos 
dizer que o contexto no qual delimitamos o presente estudo, início do sé-

culo XXI, já assistia a um amadurecimento e até mesmo uma consolidação 
desse novo lugar simbólico ocupado pelas pessoas idosas, não só no as-

pecto social, mas econômico e, especificamente, intelectual. Apresentamos 
brevemente, a seguir, as autoras e autores das autobiografias analisadas.

Um pouco sobre os(as) autores(as)

Maria Cabral Horta Fernandes nasceu em 1909, em Santa Maria 
de Itabira. Casou-se com Ilson Fernandes de Araújo, com quem teve 11 
filhos. Tendo concluído o Curso Primário em Ferros, Maria Cabral Horta 
começou a trabalhar aos 14 anos de idade em uma fábrica de tecidos em 
Itabira. Por volta de 1928, com sua mudança para Belo Horizonte, passou a 
trabalhar em um ateliê de costura e, mais tarde, abriu uma loja de reformas 

de roupas e lavanderia com seu marido.

Após a morte do marido em 1978, quando ela tinha 68 anos, a au-

tora começou a frequentar o Sesc, onde se descobriu atriz, atividade para 
a qual ela relatou apresentar grande inclinação, passando a se dedicar ao 
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teatro e aos muitos comerciais de televisão para os quais era requisitada. 

Aos 90 anos de idade, Maria Cabral Horta escreveu “Outono Dourado em 
prosa e verso”, publicado pela editora Líthera Maciel, no ano de 2000.

Vicente de Souza nasceu em 1935, na zona rural de Boa Espe-

rança, e escreveu sua autobiografia “Vá com Deus, mãe!”, aos 68 anos de 
idade. Aos 8 anos, com a morte de sua mãe, o autor foi entregue para 

ser criado pela madrinha de batismo, Dona Chicota, fato que, como ele 
mesmo afirmou, mudou radicalmente os rumos de sua vida. Concluiu o 
Curso Primário em 1947 e se mudou para o Rio de Janeiro a fim de continu-

ar seus estudos no Ginásio Marista e, posteriormente, para Curitiba, onde 
concluiu o científico. Em 1959, o autor se transferiu para Belo Horizonte, 
onde cursou Direito na Universidade Federal de Minas Gerais. Durante sua 

trajetória, teve, entre outras ocupações, a de professor no Colégio Marista 
de Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha/ES; trabalhou no Banco da 
Lavoura; foi escriturário do Banco do Brasil; foi promotor de Justiça, tendo, 

finalmente, atuado como juiz de Direito, cargo que deixou precocemente, 
aos 56 anos de idade, aposentando-se, vítima de depressão profunda. Sua 
autobiografia foi publicada em 2003 pela Imprensa Oficial de Minas Gerais.

Olney Jardim escreveu sua autobiografia, “Trajetória de Lutas”, 
aos 80 anos de idade. Nascido em Araçuaí, em 1925, mudou-se para Belo 
Horizonte em 1947. Na capital, o autor foi aprovado no vestibular de Odon-

tologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Teve dois filhos com a 
esposa Maria Auxiliadora Guimarães, tendo também criado uma sobrinha 

como filha. Começou a trabalhar aos 8 anos de idade e exerceu as ativi-
dades de lavador de vidros de remédios em farmácia, vendedor, ajudante 

no escritório da fábrica de cigarros Souza Cruz, professor da Faculdade 
de Odontologia e Farmácia, dentista do IAPC e, finalmente, responsável 
técnico no Centro de Radiografias Odontológicas. Sua obra foi publicada 
pela editora Sografe, no ano de 2006.

Maria da Conceição de Oliveira Teles escreveu sua autobiografia, 
“Minha vida, meu tesouro!”, aos 80 anos de idade. Nasceu em 1923, no mu-

nicípio de Bom Despacho. Casou-se com Emídio Teles de Carvalho, com 
quem teve 15 filhos, sendo alguns deles donos da Rede de livrarias Leitura. 
Em 1937, cursou a escola Normal em Dores do Indaiá, tendo exercido a 
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profissão de professora por pouco tempo. Com o objetivo de possibilitar 
melhores condições de estudo para os filhos, sua mudança para Belo 
Horizonte se deu em 1970. Na capital, a autora passou a trabalhar como 
costureira e bordadeira. Maria da Conceição de Oliveira Teles foi autora, 
também, de “Histórias da Vovó: Contos populares” passados de pais para 
filhos, publicado em 2001, pela editora Leitura. Escreveu sua autobiografia 
dois anos após sua publicação anterior, pela editora Redação.

Abram Ribeiro era natural de Amparo do Serra e nasceu em 1920. 
Com a morte da sua mãe, passou a morar com os pais adotivos, Dona Ge-

raldina e Eugênio Toledo. Por volta de 1954, juntamente à esposa, Maria de 
Lourdes Motta, com quem já tinha um filho, Abram adotou uma filha. Tendo 
frequentado até o segundo ano primário, o autor exerceu inúmeras ocupa-

ções durante sua vida, sendo algumas delas a de sapateiro, balconista de 
armazém, vendedor, representante comercial e gerente de um depósito 
da Zíper. Com a aposentadoria, em 1980, passou a trabalhar com o seu 
filho em uma clínica médica, na qual disse atuar como diretor financeiro 
até os dias em que escreveu a obra “Minha vida & Crônicas”. Sua vinda 
para Belo Horizonte se deu aos 18 anos de idade, quando o autor decidiu 
buscar melhores condições de vida. Sua autobiografia foi publicada em 
2002, pela editora Sografe.

Allyrio Nunes Coelho nasceu no ano de 1921, em Guanhães. Casou-

-se com Tonha, com quem teve quatro filhos. Em 1938, o autor foi diplo-

mado normalista pela Escola Normal Getúlio de Carvalho, em Guanhães. 
Entre as diversas atividades que exerceu durante a vida, encontrava-se a 

de candeeiro, vaqueiro, vendedor de pães, auxiliar de engenheiro, agente 

municipal de estatística, marinheiro escriturário, professor, secretário da 
Prefeitura de Buritizeiro e chefe de gabinete da Assembleia Legislativa. 
Além disso, o autor, que escreveu sua autobiografia “Rascunho de uma 
vida” aos 80 anos de idade, diz ter sido diretor e um dos fundadores do 
Ginásio Pirapora. Sua aposentadoria se deu aos 70 anos de idade, após 40 
anos de serviço público. Publicou sua autobiografia no ano de 2001, pela 
Mazza Edições.

Vicente Guabiroba era natural de Itamarandida, onde nasceu em 
1925. Estudou por 7 anos no seminário e concluiu o bacharelado em Direi-
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to. Atuou na política como prefeito de Guanhães, foi diretor comercial da 
Companhia Agrícola de Minas Gerais (Camig), presidente da Companhia 
de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha (Codevale), foi deputado 
estadual e deputado federal. Além dessas atividades, Vicente atuou como 
professor, diretor e contador. O autor escreveu a autobiografia, “Impressões 
de uma vida”, após os 65 anos de idade e publicou sua obra pela editora 
Gil Braz, em 2006.

Therezinha Gonçalves, autora de “Sem medo de se encontrar”, 
escreveu sua autobiografia aos 73 anos de idade. Nasceu em Pirapora em 
1930, onde viveu até os 17 anos, quando se mudou para Belo Horizonte. 
Conclui o primário aos 11 anos de idade. Divorciada, a autora contou que 
teve seis filhos. Sua autobiografia foi publicada no ano de 2003, pela 
Mazza Edições.

Trata-se, à primeira vista, de trajetórias singulares, além dos 

elementos contextuais e técnicos que os fizeram compor as respectivas 
obras, corpus desta análise. Entretanto, ao analisarmos mais a fundo ou-

tros elementos de cada biografia, podemos perceber regularidades em 
vez de dispersão.

O processo de escolarização e o exercício profissional

Consideramos que a relação com a escolarização teve impactos 
positivos que favoreceram a participação desses(as) autores(as) na cultura 

impressa. São sujeitos que nasceram na primeira metade do século XX, 
em um contexto em que a taxa de alfabetizados no Brasil não ultrapas-

sava um quarto da população, especialmente quando pensamos na zona 
rural do país (IBGE, 1929). Podemos dizer que o grupo de autores aqui em 

análise representa a pequena parcela da população que, tendo acesso 

aos primeiros anos do Ensino Primário, no interior de Minas Gerais, teve 

condições de galgar níveis mais elevados de ensino, como o curso normal, 
o seminário, e para alguns casos, a Educação Superior. Não por acaso, a 

busca por melhorias nas condições de estudo e de vida foram as principais 
justificativas para a vinda a Belo Horizonte. A comparação por contraste, 
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com a média de pessoas alfabetizadas do Brasil, torna o grupo ainda mais 
atípico se considerarmos que a maioria era proveniente da zona rural dos 
municípios onde nasceram e passaram os primeiros anos da infância, locais 
em que o acesso às escolas era ainda mais dificultado e, portanto, as taxas 
de alfabetização eram inferiores às dos grandes centros urbanos. Outro 
fator que merece ser destacado é o fato de que o índice de mulheres 
alfabetizadas, considerando-se o cruzamento com a zona rural, é ainda 
inferior, tornando as autoras desse grupo sujeitos marcados pela exceção.

Em relação ao exercício profissional, trata-se de sujeitos para os 

quais a escrita de si se insere em um conjunto maior de práticas de leitura 

e escrita que foi sendo desenvolvido ao longo de suas vidas, em especial 

por motivos profissionais. Os(as) autores(as) exerceram, ao menos em 

algum momento de suas vidas, atividades profissionais que dependiam 
e demandavam a relação íntima com práticas de leitura e escrita, como 
os cargos políticos, as profissões liberais (dentista, juiz, professora, diretor 
de escola, atriz, costureira). Alguns (mas) exerceram tais atividades até a 
velhice, ou, como Maria Horta Fernandes, iniciou uma nova profissão, a de 
atriz, aos 68 anos.

Os(as) autores(as) e a relação com a escrita e a leitura

Pudemos verificar que nenhum(a) dos(as) autores(as) aqui ana-

lisados é escritor(a) por ofício. Entretanto, a escrita da autobiografia não 
constituiu a primeira ou única experiência de escrita “literária” para a maior 

parte deles. Em quase todas as obras, há exemplos e indícios de que esses 
sujeitos possuíam intimidade com a escrita e com a leitura, tendo o hábito 
de escrever textos de diversos gêneros e até tendo textos publicados em 

algum momento de suas trajetórias. Cabe lembrar que alguns(as) auto-

res(as) inserem esses textos, geralmente crônicas e poesias, nas próprias 
autobiografias; outros autores mencionam essas produções e ainda há 
uma autora que teve uma obra publicada antes da autobiografia. Nesse 
caso em particular, o de Maria da Conceição Teles, além de todos os 
fatores aqui elencados, merece destaque o fato de alguns de seus filhos 
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serem proprietários da rede de livrarias Leitura, o que contribui para atri-

buir um valor simbólico diferenciado para a autoria e a publicação. Dois 

autores que não mencionam outros escritos desenvolveram atividades 

profissionais que demandavam o contato diário e intenso com a leitura e 
a escrita. Olney Jardim atuava na área de Odontologia e Vicente de Souza 
foi Juiz de Direito em Belo Horizonte. A seguir, no quadro 2, apresentamos 
uma síntese de outras produções escritas desses(as) autores(as), segundo 

relatado nas autobiografias:

Autor(a)
Ano de 

nascimento
Escolaridade Outros textos do(a) autor(a)

Abram Ribeiro 1920 Primário

Crônicas

1 – João de Barro (*)

2 – Simpatia (*)

3 – Sonhos (*)

4 – Varanda de minha casa (*)
5 – Criancinha linda (*)
6 – Abrigo-verde (*)
7 – Teria sido outro mundo? (*)
8 – Mas...não tem relógio (*)

9 – Pedra do Anta (*)
10 – Cidade de Ponte Nova (bairro 
das palmeiras) (*)

11 – Fazenda do Paraíso (*)
12 – João (*)

13 – Amparo do Serra (*)

14 – Auto crítica (*)
15 – Fazenda (*)
16 – Adeus, Igor! (*)
17 – Homem doido (*)

18 – Belo Horizonte (*)
19 – Reflexão e saudosismo (*)
20 – Sabedoria (*)

Allyrio Nunes 
Coelho

1921 Normalista

Crônicas

1 – Lenços Molhados (*)

2 – O diálogo do amor e da morte (*)
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Autor(a)
Ano de 

nascimento
Escolaridade Outros textos do(a) autor(a)

Maria da 

Conceição de 
Oliveira Teles

1923 Normalista

Poemas/versos

1 – Obrigada senhor

2 – Nada tenho

Obs.: A autora escreve versos que 
não intitula.

Livro

Histórias da vovó – contos populares 

passados de pais para filhos, 
publicado pela editora Leitura

Maria Horta 

Cabral 
Fernandes

1909 Primário

Peças teatrais – a autora diz 
já ter escrito algumas peças 

(envolvimento com o grupo de 

teatro do Sesc)

Poemas

1 – Casinha de repouso (*)
2 – Para meu filhinho que morreu (*)
3 – Cajueiro da Mata (*)
4 – Berço do sol (*)
5 – Para uma filha adotiva (*)
6 – Minha infância (*)
7 – Estrela D’alva (*)

8 – Um homem nesta vida (*)

9 – Márcia (*)

10 – Um outro dia (*)

11 – Renascer do espírito (*)
12 – Triste doce seresteiro (*)

13 – Balada de Natal (*)

14 – Morada no interior (*)
15 – Ipê florido (*)
16 – Belo Horizonte (*)
17 – Apaixonada despedida (*)

18 – Buscando a felicidade (*)

19 – Redenção (*)
20 – Brasília (*)
21 – Rio Santo Antônio (*)
22 – Duas estrelinhas (*)

23 – Cidade no interior (*)
24 – A Fazenda da Mata (*)
25 – Transfiguração (*)
26 – Agradecimento a meu pai (*)
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Autor(a)
Ano de 

nascimento
Escolaridade Outros textos do(a) autor(a)

Olney Jardim 1925
Graduação em 

Odontologia
–

Therezinha 
Gonçalves

1930 Primário

Poemas

1 – Marcas dos anos (*)

2 – A vida e o tempo (*)

Texto sobre alimentação saudável: 
“Alimentos: um reino que se doa” (*)

Vicente 
Guabiroba

1925
Bacharelado 

em Direito
–

Vicente de 
Souza

1935
Bacharelado 

em Direito  

na UFMG

–

Legenda: (*) textos inseridos nas autobiografias.
Quadro 2 – Relação dos(as) autores(as) das autobiografias e seus outros textos.
Fonte: Autobiografias impressas. Acervo pessoal e acervo da pesquisa “Modos de participação 
nas culturas do escrito por “novos letrados”: um estudo sobre memórias e autobiografias 
(Minas Gerais, primeira metade do século XX)” (GALVÃO, 2010).

Maria da Conceição de Oliveira Teles, autora que já havia publicado 
outra obra além da autobiografia, transcreve diversas poesias escritas por 
ela e pelo marido ao longo da vida:

Ser esposa e amiga é ser feliz sem medidas,
É dar e receber um amor sincero…
É colher do amor os frutos da vida:
Nossos filhos amados, a quem tanto quero!
Obrigada, Senhor, por crianças tão lindas,

Que em nós confiam, com tanta ternura.
Belos olhares, para gente sorrindo,

Anjos do céu, com almas tão puras!
Obrigada, meu Pai, por tudo que temos:
Coragem, saúde, fé e amor.
Juntos a Vós, sei que venceremos,
E por tudo isso bendigo ao senhor! (TELES, 2003, p. 54). 
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Desse modo, podemos afirmar que esse conjunto de autores e 

autoras se caracterizam como um grupo de sujeitos que estabeleceram 

uma relação de proximidade com a escrita e a leitura, seja pela profissão 
em que atuaram, seja por deleite e exercício literário.

Ainda em relação às práticas de escrita, além da escrita e publica-

ção da própria autobiografia, é interessante observar que boa parte desses 
autores “anônimos” tinham suas habilidades de escrita reconhecidas ao 
menos por um círculo mais próximo de pessoas. É o caso de Therezinha 
Gonçalves, que relata a demanda de uma escola por um texto seu que tra-

tasse de alimentação saudável. Para Abram Ribeiro e Maria da Conceição 
de Oliveira Teles, esse reconhecimento parece vir dos familiares, especial-

mente dos filhos, que buscam a publicação da obra de seus respectivos 
pais. Já Maria Cabral Horta tem sua habilidade de escrita reconhecida no 
teatro do Sesc, ao atuar como escritora de algumas peças.

No caso da leitura, por meio da análise das citações feitas pelos(as) 
autores(as), pode-se perceber que são leitores, seja de textos religiosos, 

seja de autores canônicos e de prestígio nacional e internacional. Se por um 
lado o recurso à citação, bastante presente nas obras analisadas, trazem 
indícios das leituras realizadas e do possível repertório frequentado pe-

los(as) autores(as), por outro lado, podemos também dizer que, ao utilizar 
a intertextualidade, os autores procuram demonstrar erudição, buscam ser 

reconhecidos como pessoas instruídas e cultas, indicando que valorizam a 
prática da escrita e da leitura.

Como exemplo, temos um trecho da autobiografia de Vicente 
Guabiroba, que afirma “Como dizia Schopenhauer, ‘É considerável erro 
pensar que nascemos para sermos felizes’. Na realidade, a felicidade é 
só uma busca incessante” (GUABIROBA, 2006, p. 175). Tal melancolia está 
relacionada à dificuldade em aceitar a aposentadoria.

Além de autores canônicos, alguns(as) autores citam poesias e 

outros textos de familiares, como é o caso Maria da Conceição Teles que 
cita o marido e Olney Jardim, que cita trechos de obra da cunhada. 
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Autor(a) Citações

Abram Ribeiro Poema Simpatia, de Cassimiro de Abreu (p. 132)

Allyrio Nunes 
Coelho

Felicidade, de Lupicínio Rodrigues (p. 51)

Maria da Conceição 
de Oliveira Teles

Poemas:
- O gatinho teimoso – não cita a autoria (p. 21)

- O sábio – não cita a autoria (p. 30)

- Recordar é viver, do seu marido Emídio (p. 52)
- Devo partir, de seu marido Emídio (p. 53)
- Nata tenho, de seu marido Emídio (p. 148)
Cânticos católicos e serenatas feitas por seu marido na época do 
namoro (p. 15-17; 27, 28, 36, 42)

Maria Horta  

Cabral Fernandes

- Poema O Jardineiro, de Rabindrannath Tagore (Prêmio Nobel de 
literatura) (p. 8)

- Trecho de Boêmios Errantes, de John Steinbeck (Prêmio Nobel de 
literatura) (p. 13)

- Poema Oceano sob a pele, de Sólon Borges dos Reis (p. 59)
- Salmo 128 (p. 105)
- Pensamentos de Leonardo da Vinci e de Moya (p. 115)

Olney Jardim

- Trechos do livro de sua cunhada, intitulado O Romanceiro do 

Jequitinhonha

- Outras duas obras de sua cunhada: Por que mares navega o meu 

vento? e Cristais de sonho e História do Jequitinhonha.

Therezinha 
Gonçalves

- Citações Bíblicas durante a obra
- Zíbia Gasparetto (p. 84)
- Poema de Santa Tereza de Ávila (p. 110)

Vicente Guabiroba

- Guimarães Rosa (p. 121)
- Schopenhauer (p. 175)
- Lavoisier (p. 176)
- Fábula da lebre e da tartaruga, de Esopo

Vicente de Souza
- Poema Meus oito anos, de Cassimiro de Abreu (p. 61)
- Obra Póstuma CONFITEOR, de Paulo Setúbal
- Filósofos e trechos em Latim

Quadro 3 – Utilização de citações nas autobiografias.
Fonte: Autobiografias impressas. Acervo pessoal e acervo da pesquisa “Modos de participação 

nas culturas do escrito por “novos letrados”: um estudo sobre memórias e autobiografias 
(Minas Gerais, primeira metade do século XX)” (GALVÃO, 2010).



250

história da educação: sujeitos na/da história

A predominância de autores canônicos e clássicos pode ser com-

preendida também pela intenção em qualificar e legitimar a própria narra-

tiva, recurso esse já observado por Galvão et al. (2018). A escolha cuidadosa 

do prefaciador e o tom do texto precedente à autobiografia contribuía para 
conferir notoriedade à própria trajetória. No presente caso, a intertextu-

alidade aparentemente promovia o(a) autor(a) e, consequentemente, o 

texto, qualificando-o. É o que podemos observar em “Vá com Deus, Mãe!”, 
autobiografia de Vicente de Souza. O autor, que cita nomes como Casimiro 
de Abreu (p. 61) e Paulo Setúbal (p. 207), em diversos momentos, busca 
demonstrar erudição por meio de referências ao latim: 

Assim, para liquidar a labirintite (vertigem) era necessário 

cortar pela raiz a depressão. Para eleminar esta, indispensável 
cortar a causa que era o estresse, segundo o princípio latino: 
“Sublata causa, tollitur effectus” (SOUZA, 2004, p. 189).

Conclusão

Ao fim desta pesquisa, concluímos que um conjunto de fatores 
possibilitaram que esses sujeitos pudessem participar da cultura impressa 

de um modo particular, publicando suas autobiografias. Na dimensão 
contextual, elencamos: a configuração do mercado editorial brasileiro, que 
ampliou seu público-alvo e temáticas publicadas, estimulando que pessoas 

anônimas publicassem seus textos; a sensibilidade do público leitor para 
obras do gênero autobiográfico; e a reconfiguração da pirâmide etária e as 
transformações ocorridas na concepção sobre os idosos e os novos lugares 

sociais e papéis que passaram a exercer na sociedade contemporânea, 

movimento que vem tendo espaço desde fins da década de 1960 no Brasil e 
no mundo. Na dimensão específica do grupo de sujeitos em estudo, identifi-

camos que representam uma minoria da população brasileira, sendo quase 

todos provenientes do meio rural do interior do estado de Minas Gerais e 

que tiveram a oportunidade de frequentarem a escola primária nas locali-

dades de origem, galgando níveis mais elevados de instrução. Além disso, 
migraram com suas famílias para a capital em busca de instrução e melho-
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res condições de trabalho, exercendo atividades que estavam diretamente 
relacionadas com as práticas de leitura e escrita. Algumas(ns) deles(as) 

possuíam a prática da escrita literária, tendo ou não outras publicações, 
sendo reconhecidos(as) por essa prática, pelos familiares e comunidade de 

convívio. Valorizavam, também, a leitura de títulos variados, estando entre 
eles a leitura religiosa e cânones da literatura brasileira e internacional, além 

de textos de filosofia e latim, para alguns casos.
Por fim, acreditamos que a escrita autobiográfica pode ser com-

preendida como uma prática educativa, apoiando-nos na recente prolife-

ração de estudos que pressupõem esse tipo de escrita como instrumento 
de aprendizagem, percebendo tal atividade como ferramenta de reflexão 
sobre as experiências e práticas de quem escreve. Ou seja, o relato das 

próprias experiências por meio da escrita proporciona uma ampliação do 

conhecimento de quem narra. Dessa forma, o estudo integra um conjunto 

de investigações e pesquisas que vem se consolidando cada vez mais no 
campo da História da Educação em que práticas educativas além daque-

las que ocorreram no ambiente escolar, tornam-se objetos de análise, em 

especial aqueles que se detêm sobre a escrita.
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CAPÍTULO 13

Jornais escolares: prática educativa na Era Vargas1

Eliezer Raimundo de Sousa Costa

Introdução

O ano de 1930 constitui um marco para a história do Brasil, quando, 

no mês de outubro, foi inaugurado um novo ordenamento político cuja pro-

posta seria a modernização do país. Na economia, ao modelo agroexportar 
foi acrescido o incentivo à industrialização do país. A política, até então 
baseada no favoritismo e no clientelismo, foi marcada pela construção de 

outro modelo que permitia uma participação ampliada e democrática, com 

a extensão do direito de voto às mulheres, a instituição do voto secreto e da 

justiça eleitoral. Foi a partir de 1930 que se fortaleceu a regulamentação do 

mundo do trabalho, garantindo algum nível de previsibilidade nas relações 
entre patrão e empregado.

1  Texto baseado em tese defendida em 2016, intitulada “Os grêmios escolares e os jornais 
estudantis: práticas educativas (1930-1945)”, sob orientação da professora Maria Cristina Soares 

de Gouvêa. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUOS-B8QJN8. Acesso em: 

25 fev. 2021.
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No conjunto de medidas modernizantes, a educação também foi 
contemplada. O recém-criado Ministério de Educação e Saúde Pública as-

sumiu para si, entre outras coisas, a regulamentação do Ensino Secundário. 

Ele deveria formar os futuros dirigentes da nação, como afirmava Gustavo 
Capanema, e também ser responsável pela formação de trabalhadores 
que sustentariam os projetos modernizadores.

Os projetos para essa escola modernizadora e ativa se inspiravam 
em ideias que já circulavam em outros lugares do mundo, sobretudo na 

Europa, nos EUA e no Brasil, desde 1922. Sob a denominação de Movi-

mento Escola Nova, educadores propunham uma educação voltada para 

a prática, permitindo ao estudante aprender de forma significativa. O jornal 
escolar, objeto desse texto, é entendido como uma das práticas educati-

vas, posto que era realizado pelos e para os estudantes.

Modernização e reformas na educação brasileira 

De acordo com Carlos Monarcha (2009), já no final da década de 
1920, Lourenço Filho propagandeava o Movimento Escola Nova, ancorado 

em duas experiências bem-sucedidas no período: as reformas da educa-

ção do estado de Minas Gerais e do Distrito Federal. O que singularizava 
essas reformas era a transferência do foco da aprendizagem do conteúdo 
para o aprendiz.2 Os reformadores orientavam os seus trabalhos a partir 

de novas ideias e práticas que educadores europeus e estadunidenses 

vinham desenvolvendo. 

As reformas da educação de Minas Gerais e do Distrito Federal 

aconteceram em 1927, simultaneamente às comemorações do Centenário 
do Ensino Primário. Francisco Campos, em Minas Gerais, afirmava a inten-

cionalidade da promulgação do decreto n. 7.970, instituidor da reforma, 

na mesma data do centenário, 15 de outubro. A imprensa carioca alegava 

2  Os intelectuais, renovadores da educação, passavam a ser convidados em diferentes estados 

para promover reformas. Carneiro Leão, antecessor de Fernando de Azevedo na Direção de 

Instrução Pública do Distrito Federal, foi convidado em 1928 para implantar a Educação Nova em 

Pernambuco. Ver: Araújo (2009). 
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coincidência de datas para a apresentação do anteprojeto de reforma da 

educação do Distrito Federal por Fernando de Azevedo, em 22 de outubro, 
uma semana após o decreto mineiro (VIDAL; FARIA FILHO, 2005). Ambas 
surgiram em um cenário caótico para a educação brasileira, em que os 

índices de analfabetismo oscilavam em torno de 70 a 80% da população. 
Os mineiros foram mais indulgentes com o passado do que os reformado-

res do Rio de Janeiro. Para eles, os males estavam localizados nas escolas 
régias dos tempos da colônia e “se o Império católico brasileiro não fez 
mais pela educação, não foi por falta de vontade, mas pelas dificuldades 
inerentes ao próprio meio” (VIDAL; FARIA FILHO, 2005, p. 39). Para Fernando 
de Azevedo, a reforma do Distrito Federal “inaugurava o novo, rompendo 
com o passado imperial” (VIDAL; FARIA FILHO, 2005, p. 38).

A Reforma Mineira fazia parte do programa proposto pelo gover-
nador Antônio Carlos de Andrada. Para o governador, uma das causas da 
crise dos anos 1920 era a “incapacidade das oligarquias abrirem ‘brechas’ 

em seu sistema de dominação aos setores emergentes da sociedade 

brasileira” (PEIXOTO, 2003a, p. 27). Ao propor a reforma administrativa do 
Estado, a introdução da justiça eleitoral, o voto feminino, a criação da 

Universidade de Minas Gerais, a reforma dos Ensinos Primário e Normal, 
além da reaproximação com a Igreja, Andrada se anteciparia às demandas 
desses novos setores. Como ele dizia: “Façamos a revolução, antes que o 
povo a faça” (PEIXOTO, 2003a, p. 28).

Para Ana Maria Casasanta Peixoto, a Escola de Aperfeiçoamento, 
criada em 1928 para complementar a formação de professores da escola 

normal, como parte da reforma Campos/Casasanta, indicava o novo trata-

mento que a educação mineira passava a receber.3 O processo de ensino 

era orientado do ponto de vista experimental. Campos, como os outros 
reformistas contemporâneos, considerava que a interferência do Estado 

era indispensável para a organização e implantação dessas reformas.

3  A Escola de Aperfeiçoamento foi implantada para oferecer formação pós-normal. “Sua 
implantação resulta de uma necessidade concreta, a carência de pessoas habilitadas, em 

condições de levar à frente as ideias e colocar em prática as medidas estabelecidas pelos 
regulamentos e programas de ensino”. Ver: Peixoto (2003b, p. 94).
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Segundo Sônia Câmara (2013), sobre a reforma carioca, Fernando 
de Azevedo defendeu a sua reforma no Distrito Federal pela dicotomiza-

ção entre Escola Tradicional e Escola Nova quando essa, rompendo com 

o atraso da outra, cimentaria a estrada do progresso brasileiro. A Escola 

Nova, âncora de sua reforma, assentava-se sobre bases científicas como 
meio de superação do atraso e do tradicionalismo. Essa escola deveria 

ser organizada e mantida pelo estado, sendo obrigatória, gratuita, laica e 
mista. Caberia ao Estado a responsabilidade de combater o analfabetismo. 
O projeto educacional de Azevedo refletia as aspirações dos renovadores 
membros da Associação Brasileira de Educação (ABE) que buscavam 

transformar o presente, a fim de promover a “elaboração de um futuro 
repleto de glórias e progresso” (CÂMARA, 2013, p. 67). Para ele, sua reforma 
resultava de um processo maior que havia tido início no país em 1922, com 
desfecho em 1930. Os reformadores da educação das décadas de 1920 e 

1930, assim como Azevedo, tinham a crença de que poderiam promover 
uma verdadeira revolução no sistema educacional.

Sob a influência de John Dewey, a reforma Azevedo trazia a ex-

periência como base do ensino. “O aluno deveria participar ativamente do 

processo de investigação e, assim, aprenderia fazendo. [...] em nome da 
Escola Nova, rejeitava o modelo escolar assente na educação abstrata, 

artificial e verbal, fazendo um apelo à participação alegre e efetiva da 
criança” (CÂMARA, 2013, p. 79). Isso implicava na reformulação das práticas 
pedagógicas, tanto no Ensino Primário quanto no profissional, que deve-

riam se completar, pois a educação com vistas ao progresso era a voltada 

para o trabalho, urbano e industrial. A educação deveria desenvolver 

novos hábitos que contribuíssem para que o país alcançasse a civilização. 
Sobre a educação profissional, Azevedo deu atenção especial à formação 
de professores, incorporada e aperfeiçoada por seu sucessor na Diretoria 

de Instrução Pública do DF, Anísio Teixeira.
A obra centralizadora, comandada por Getúlio Vargas após a Re-

volução de 1930, contou com o apoio de vários assessores, notadamente 

de seus Ministros de Educação Francisco Campos e Gustavo Capanema. 
Campos, primeiro a ocupar o recém-criado Ministério da Educação e Saú-

de Pública, foi convocado pelo sucesso da experiência de Minas Gerais, 
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atuando de 1930 a 1932. Em 1934, Capanema, que havia sido seu auxiliar 
em Minas Gerais, assumiu o ministério até o final da primeira fase do go-

verno Vargas em 1945.
Campos foi quem deu organicidade ao Ensino Secundário brasilei-

ro por meio do decreto-lei n. 19.890 de 18 de abril de 1931 que, juntamente 

a outras deliberações, recebeu a denominação de Reforma Francisco 
Campos.4 O Ensino Secundário era entendido como a fase situada entre a 

formação primária e o Ensino Superior, além de ser, grosso modo, às elites 

(DALLABRIDA, 2009). Na Reforma “Francisco Campos”, o Ensino Secun-

dário foi distribuído em 7 anos: os cinco primeiros dedicados à formação 
geral, de caráter enciclopédico; e os dois últimos, propedêuticos. Essa 

“longa” duração se contrapunha à demanda por cursos de menor duração, 

de natureza técnico profissional. Por isso, concluía-se que somente a elite 
“podia dar-se ao luxo de levar cinco anos formando sólida cultura geral” 

(NUNES, 1962 apud DALLABRIDA, 2009, p. 187). A Reforma determinava 
a frequência obrigatória de no mínimo três quartos das aulas para que o 
aluno pudesse prestar os exames do curso. O Secundário era organizado 
pela seriação, determinando a distribuição de conteúdos condizentes com 
a idade do aprendiz e com a evolução do grau de dificuldade.

Francisco Campos queria padronizar o ensino em todo o território 
nacional. Para tanto, a Reforma trazia um criterioso sistema de definição 
curricular, acompanhado de outro de fiscalização e equiparação, manten-

do o Colégio Pedro II do Rio de Janeiro como o padrão. A partir do sistema 

de fiscalização, o governo favorecia a abertura de Cursos Secundários 
pelo país, deixando de ser “um luxo aristocrático”, tornando-os acessíveis 

4  “O que se convencionou na historiografia da educação como reforma Campos compreendeu 
[...] uma série de decretos incidindo sobre vários aspectos da Educação. Decreto n. 19.850 

(11/4/1931) – cria o Conselho Nacional de Educação; Decreto n. 19.851 (11/4/1931) – dispõe 
sobre a organização do ensino superior e adota o regime universitário; Decreto n. 18.852 
(11/4/1931) – organiza a Universidade do Rio de Janeiro; Decreto 19.890 (18/4/1931) – dispõe 
sobre a organização do ensino secundário; Decreto n. 20.158 (30/6/1931) organiza o ensino 
comercial e regulamenta a profissão de contador; Decreto 19.941 (30/4/1931) – institui o 
ensino religioso como matéria facultativa nas escolas públicas brasileiras; e Decreto n. 21.241 
(14/4/1932) – consolida as disposições sore a organização do ensino secundário” (SOUZA, 

2008, p. 147).
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aos setores de classes médias. De acordo com Rosa Fátima de Souza, “em 
1933, havia 66.000 alunos matriculados no ensino secundário no Brasil. 
Cerca de duas décadas depois, em 1952, esse número elevou-se para 
466.000 alunos e, em 1961, atingia a cifra de 991.000 estudantes” (SOUZA, 

2008, p. 145).
O ministro da Educação e Saúde Pública, na exposição de motivos 

da reforma apresentada ao presidente Getúlio Vargas, em 1931, mostrou o 
que pretendia com o novo Ensino Secundário. Argumentava que os cursos 

oferecidos pela “indústria usual do ensino”, em busca de clientes, tratavam 

apenas de inflá-los com noções e conceitos prontos e acabados. Por isso, 
defendia a criação de um novo curso mais centrado nos processos do que 

nos resultados, estimulando o trabalho autônomo e criativo dos estudan-

tes, a partir da proposição de problemas que lhe permitissem, por esforços 

próprios, chegar a soluções (CAMPOS, 1983, p. 37).
O movimento Escola Nova propunha uma educação fundada mais 

na prática do que no intelectualismo e oferecida principalmente por uma 

escola laica e pública. Para os pioneiros da educação nova, a instituição 
escolar é que deveria promover o livre debate de ideias, difundir novos 

valores e formar homens capazes de dar continuidade àquela moderni-

zação iniciada no país ainda nos anos 1920. Para os pioneiros, a Escola 

Nova enxergava esse homem como criador e a ciência como fruto do seu 

esforço criativo e racional, produtora da verdade e, sobretudo, do futuro.

Contra essa proposta, marcadamente cientificista, posicionou-se a 
Igreja Católica. Para essa instituição, a educação escolar deveria oferecer 

o verniz intelectual, assentado sobre a cultura clássica, foco de seu pro-

cesso formativo. Nesse caminho se formaria uma elite culta, conhecedora 

dos grandes pilares da sociedade moderna ocidental. Suas posições eram 
defendidas por meio da revista A Ordem,5 editada pelo Centro Dom Vital.6 

5  A revista A Ordem foi uma publicação católica, surgida em 1921, por iniciativa de Dom 

Sebastião Leme, Jackson de Figueiredo e outros intelectuais católicos. Ela e o Centro Dom Vital 

deveriam ser suporte para os projetos de reconquista dos espaços que a Igreja havia perdido 

com a vitória do movimento republicano de 1889.

6  Associação civil fundada no Rio de Janeiro em 1922 por Jackson de Figueiredo, com o apoio 

do arcebispo D. Sebastião Leme, com o objetivo de restaurar no país os laços partidos entre a 

intelectualidade e o espírito.
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À frente dessa revista, entre 1928 e 1934, esteve Alceu do Amoroso Lima 
(Tristão de Athayde). Para ele, o Manifesto de 1932, expressão dos defen-

sores da Escola Nova, revelava

[...] ser “anticristão” por negar a supremacia da finalidade es-

piritual; “antinacional”, pois desprezava a tradição religiosa do 
povo brasileiro; “antiliberal” porque baseado no que [...] cha-

mou de “absolutismo pedagógico do Estado” e na negação da 

liberdade de ensino. [...] era “anti-humano”, pois desconhecia a 

natureza superior do homem, subordinando-o a uma finalida-

de apenas material e biológica. Por fim, [...] era “anticatólico”, 
pois pretendia impedir a Igreja de exercer qualquer interven-

ção pública na educação dos crentes (XAVIER, 2004, p. 30).

Os católicos acreditavam que a Reforma Campos, seguindo a 
Escola Nova, serviria ao cientificismo, à laicização da cultura, à decadência 
da fé e dos bons costumes, afastando o jovem da fé e da igreja. 

Essas críticas eram feitas na condição de um setor que esteve ao 
lado da Aliança Liberal (1930), quando a Reforma Educacional mineira de 
1927 havia introduzido o Ensino Religioso nas escolas oficiais do estado, 
ausente até então porque a Constituição de 1891 estabelecia a laicidade 
da educação pública brasileira. A ABE apoiou as pretensões dos católicos 
quando, em 1927, aprovou, por 117 votos contra 86, uma moção propondo 
que o ensino moral em todos os institutos de educação tivesse a ideia 

religiosa por base (HORTA, 2012, p. 84). A Igreja Católica acreditava que 
suas pretensões fossem atendidas pelo Estado pós-revolucionário, já que 
o Ministro Campos afirmava que a doutrina católica não era apenas da 
Igreja, mas também de Estado, já que era uma doutrina de hierarquia e de 
autoridade (HORTA, 2012, p. 89-90).

A aliança vitoriosa, em outubro de 1930, colocou do mesmo 

lado grupos antagônicos no campo educacional: os católicos, aspirando 
regressar às estruturas de poder e aos processos educacionais; e os “libe-

rais” que, heterogêneos quanto aos processos educativos, eram acordes 

com a necessidade de se reformar os sistemas educativos do país, tendo 
por base uma escola laica e pública. A ascensão dos liberais levou a Igreja 
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a uma posição de crítica em relação ao Estado e ao ministro Francisco 
Campos (SCHWARTZMAN et al., 1984, p. 47).

Gustavo Capanema, procedente do grupo de intelectuais mineiros 

da década de 1920,7 assumiu a pasta da Educação e Saúde Pública em 
1934. A sua reforma, aprovada em 1942, estava em construção desde 1936 
junto ao Conselho Nacional de Educação,8 consultando vários setores 

da sociedade brasileira (professores, estudantes, jornalistas, escritores, 

cientistas, sacerdotes e políticos). Desse processo resultou o Plano Na-

cional de Educação, concluído em maio de 1937 e sancionado em 1942 
(SCHWARTZMAN et al., 1984).

Enquanto a reforma de 1931 priorizava a participação ativa do estu-

dante no processo de aprendizagem apresentando um conteúdo técnico 
mais voltado à formação de hábitos, a de 1942 se esmerava no espírito 
e na formação para as humanidades.9 O significado de educação técni-
ca se distingue nas duas reformas: na de Campos, a expressão técnica 
tinha relação com o sentido do termo dado pela Escola Nova, denotando 

a capacidade e o hábito desenvolvido pelo estudante de conduzir a sua 
aprendizagem; na de Capanema a técnica tinha sentido de educar para o 
trabalho, era profissionalizante, definindo os ramos do setor como agríco-

la, industrial, doméstico (destinado prioritariamente às mulheres), Escola 

Normal, piscicultura etc. 

7  “Elites tendem a gerar seus intelectuais, e Minas Gerais não seria exceção. São elites que 

têm recursos para mandar seus filhos às melhores escolas, dar-lhes familiaridade com diversas 
línguas, abrir-lhes o mundo dos livros e das ideias. [...] Basta listarmos alguns nomes das rodas 

intelectuais de então – Abgar Renault, Pedro Aleixo, Gustavo Capanema, Emílio Moura, Carlos 

Drummond de Andrade, Milton Campos, João Pinheiro Filho, João Alfonsus, Mário Casasanta, 

Afonso Arinos de Melo Franco, o próprio (Pedro) Nava – para perceber que também eles deixaram 

suas marcas na vida de seu estado e seu país” (SCHWARTZMAN et al., 1984, p. 23).

8  Criado por Francisco Campos em 11 de abril de 1931, pelo decreto n. 19.850.
9  O ensino profissional vinha sendo organizado no Brasil desde 1909 como um setor de 
caridade, com o objetivo de integrar jovens dos seguimentos menos favorecidos da sociedade. A 

partir de 1934, ele se tornou preocupação de estado, sendo objeto de disputas entre o Ministério 

da Educação e Saúde Pública e o do Trabalho, Indústria e Comércio, que tinha atrás de si a 

Federação Nacional da Indústria e a Federação das Indústrias de São Paulo (SCHWARTZMAN et 

al., 1884, p. 231-234).



261

história da educação: sujeitos na/da história

Na Reforma Capanema, o Curso Secundário tinha por função “for-
mar nos adolescentes uma sólida cultura geral, marcada pelo cultivo a um 

tempo das humanidades antigas e das humanidades modernas, e bem 

assim, de neles acentuar a consciência patriótica e a consciência humanís-

tica” (SOUZA, 2008, p. 171)10, mantendo-se o único caminho de acesso à 

universidade. Fruto das aspirações de mobilidade social das camadas 
médias urbanas, essa reforma favorecia a expansão do setor privado no 

campo educacional, que era submetido a rígido sistema de fiscalização. 
Em 1939, dos 629 estabelecimentos do país, 530 eram particulares. 

196 deles estavam no estado de São Paulo, que também possuía 43 do 
total de 99 públicos (SCHWARTZMAN et al., 1984, p. 190). O decreto 4.244 
de 1942 previa dois novos padrões para o reconhecimento de escolas: as 
“Equiparadas” e as “Reconhecidas”. As equiparadas foram as mantidas pe-

los governos estaduais e pelo Distrito Federal, e as reconhecidas mantidas 

pelos governos municipais e/ou pela iniciativa privada. Ambas deveriam 

ter autorização do governo federal e se subordinar à sua fiscalização, por 
meio do Ministério da Educação e Saúde Pública.11

Capanema na abertura da I Conferência Nacional de Educação 
(3/11/1941) lembrava aos delegados a finalidade última da educação: “As 
escolas brasileiras, públicas ou particulares, de qualquer grau ou ramo 

de ensino, terão como mira que seu primeiro e principal dever é preparar 

as gerações para defenderem e protegerem a unidade, a independência 
e a honra da pátria” (HORTA, 2000, p. 147). O uso dessas expressões foi 
sintomático quando a Segunda Guerra Mundial acontecia há mais de um 

ano. O país gozava de uma posição particular no cenário latino-americano: 
tanto a Alemanha quanto os EUA (ainda não formalmente dentro da luta)12 

10  Ver também o decreto 4.244 de 9 de abril de 1942: art. 1º O Ensino Secundário tem as 
seguintes finalidades: 1. Formar, em prosseguimento da obra educativa do Ensino Primário, 
a personalidade integral dos adolescentes. 2. Acentuar e elevar, na formação espiritual dos 

adolescentes, a consciência patriótica e a consciência humanística. 3. Dar preparação intelectual 

geral que possa servir de base a estudos mais elevados de formação especial.

11  Decreto 4.244 o Capítulo II, Dos Estabelecimentos de ensino secundário federais, equiparados 
reconhecidos. Artigos 71 a 74.

12  Os EUA já vinham fazendo gestões sobre a economia brasileira desde meados da década de 
1930. De acordo com Antônio Pedro Tota, os capitalistas estadunidenses viam na América Latina, 
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buscavam garantir o Brasil e suas potencialidades econômicas dentro de 
suas respectivas áreas de influência. Capanema firmava, nessa conferên-

cia, posição contrária ao totalitarismo. Assegurava que se organizasse a 
educação para a pátria, descartando propostas que pretendiam militarizar 
a Juventude Brasileira segundo modelos europeus (HORTA, 2000, p. 162). 
Quando a sua proposta de reforma da educação foi aprovada, em abril de 

1942, o país já havia oficializado sua aliança aos EUA e declarado guerra ao 
Eixo (PINHEIRO, 2013, p. 153).

Em 1937, Capanema havia apresentado sua concepção de edu-

cação na comemoração do centenário do Colégio Pedro II, expondo que 
seu ideário diferia da proposta defendida pelos pioneiros da Escola Nova. 

Concordava com a Escola Nova na preparação do homem para a ação e 

para a eficiência, apostando nessa educação, porém, acreditava que era 
necessário indicar ou endereçar a ação que se esperava desse homem 

em formação. Dizia acreditar em uma educação comprometida, que se 
colocasse decisivamente a serviço da nação e, mais ainda, da pátria. Nas 

palavras do ministro Capanema (1942), na “Exposição de Motivos da Lei 
Orgânica do Ensino Secundário”:

É que o ensino secundário se destina à preparação das indi-
vidualidades condutoras, isto é, dos homens portadores das 

concepções e atitudes espirituais que é preciso infundir nas 
massas, que é preciso tornar habituais entre o povo. Ele deve 

ser, [...] um ensino capaz de dar aos adolescentes a compre-

ensão da continuidade histórica da pátria, a compreensão 

dos problemas e necessidades, da missão e dos ideais da 

nação, e bem assim dos perigos que a acompanham, cer-

quem ou ameacem, um ensino capaz, além disso, de criar, 
no espírito das gerações novas, a consciência da responsabi-
lidade diante dos valores da pátria, a sua independência, sua 

ordem e seu destino.13

e sobretudo no Brasil, possibilidades de substituição dos mercados perdidos no oriente desde 

que os japoneses iniciaram na região sua expansão imperial, aproveitando-se das fragilidades 

econômicas e políticas das antigas metrópoles europeias (TOTA, 2000).

13  Capanema (apud HORTA, 2010, p. 135-136).
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A crítica de Capanema à Escola Nova fazia eco a outras manifesta-

ções. A sugestão de seu nome para ocupar a pasta da Educação e Saúde 
Pública foi um reflexo disso, pois ocupou esse posto com o apoio da Igreja 
Católica (DAVILA, 2006, p. 255; SCHWARTZMAN et al., 1984). Em sua admi-
nistração, no entanto, apoiada e sustentada por católicos e conservadores, 

manteve as políticas educacionais da Escola Nova (DAVILA, 2006, p. 245). 
Para ingresso no Ensino Secundário, passou-se a exigir o exame de 

admissão que definia a quais estudantes caberia a Educação Secundária: 
os aprovados seguiriam no sentido de preparação das elites pretendidas 

por Capanema; os não aprovados iriam para o ensino industrial, agrícola 
ou comercial, para se prepararem para o trabalho. Essa solução ameni-

zava razoavelmente o debate suscitado com a Igreja Católica: enquanto 
os aprovados se destinavam à formação humanista clássica, cuja res-

ponsabilidade seria se constituir na classe dirigente da nação, os demais 

eram destinados à formação de mão de obra especializada necessária ao 
desenvolvimento modernizador pretendido pela gestão varguista. 

O Ensino Secundário foi dividido em dois ciclos: o “ginásio”, comum 
a todos os estudantes, de formação geral e com quatro anos de duração; e 

o “colégio”, de três anos, que compreendia dois cursos paralelos, o clássico 

e o científico. Gustavo Capanema assim os explica:

[...] no primeiro (o clássico), a formação intelectual dos alunos 

é marcada por um acentuado estudo das letras antigas, [...] 

no segundo (o científico), a maior acentuação cultural é pro-

veniente do estudo das ciências. [...] a conclusão tanto de um 

como de outro dará direito ao ingresso em qualquer modali-

dade de curso do ensino superior (SOUZA, 2008, p. 181-182).

As influências escolanovistas nas reformas varguistas tiveram 
maior peso na reforma de 1931 do que na de 1942, quando os católicos 
deram um tom mais humanista para os processos de escolarização. O 
Ensino Secundário foi organizado de forma dicotômica e discriminadora, 
destinando a educação humanista e contemplativa para as elites, e a pro-

fissionalizante para as classes trabalhadoras. Apesar da discriminação, as 
duas reformas ampliaram o acesso à escola.
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A escrita na escola

A escrita na escola era uma das responsabilidades atribuídas aos 
alunos com vistas à autonomia. Produzida em ambiente escolar, esse re-

gistro fazia parte de seu cotidiano e exigia cuidados como saber o que, para 
quem e como escrever. Na maioria das vezes, a escrita é uma demanda da 
escola e, por isso, o escritor precisa ser compreendido como pertencente 

ao grupo social escolar que forma uma de suas redes de sociabilidade e 

de influência (GALVÃO, 2007). 
Analisa-se aqui a escrita escolar feita fora da sala de aula, utilizada 

como prática educativa dentro da cultura escolar que se apresentava em 

diferentes tipos de textos: reportagem, reivindicação, poema, conto, crôni-
ca ou outras formas cujos portadores foram os jornais estudantis. 

Os jornais pesquisados para esse trabalho foram produzidos entre 
1930 e 1945 e sua utilização como prática educativa se ajustava às pro-

postas escolanovistas do período, cujo objetivo era possibilitar um ensino 
ativo, dando ao estudante maior grau de autonomia. Para Jorge do Ó, a 
imprensa acadêmica foi um dos “artefactos documentais endereçados ao 

aluno enquanto técnicas da sua inscrição individual”, que “começava [...] 

(na década de 1930) por reconhecer que os alunos deveriam ter as suas 

publicações, posto que lhes serviam de ‘entretenimento’, constituindo 
além disso ‘meios de educação activa, reveladores de vocações de várias 
ordens’” (Ó, 2003, p. 336).

Considera-se como “jornais estudantis”, concordando com Simone 
Ribeiro Nolasco (2015, p. 92), aqueles em que a escrita dos estudantes é 

predominante. Os jornais analisados são procedentes do Colégio Pedro 
II do Rio de Janeiro, escola de Ensino Secundário, com predomínio, no 
conjunto, de textos literários. 

A autoria estudantil é majoritária, sendo possível encontrar colabo-

radores externos ou algum mestre. Sua análise foi feita com a intenção de 

compreender essa escrita como parte do processo de formação escolar14 

e, portanto, como prática educativa. 

14  Maria Helena Câmara Bastos destacou o papel da imprensa estudantil, desde o final do 
século XIX, mas, principalmente no XX, como um dos instrumentos das práticas educativas 

adotados em processos de ensinos (BASTOS, 2013).
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Para Maria Helena Câmara Bastos, o impresso foi meio importan-

te para dinamizar a ação educativa e estimular a participação do aluno, 
desenvolvendo o aprendizado, o conhecimento de técnicas e a formação 
de hábitos como o espírito de iniciativa, direção, solidariedade, hábito de 
trabalho em grupo e amor à língua materna (BASTOS, 2013). Segundo Gue-

rino Casasanta, o jornal escolar podia ser um instrumento de “incitamento 
ao crescimento mental da criança” (1939, p. 14). Segundo ele, o jornal na 
escola seria uma estratégia pedagógica de elevada eficiência porque, 
sendo produzido pelos alunos, seria útil para “preparar o indivíduo a viver 
numa democracia; tornar o indivíduo guia de si mesmo; ensinar o valor da 
cooperação; despertar o interesse do educando pela escola; despertar no 

educando os sentimentos de ordem e de legalidade, etc.” (CASASSANTA, 
1939, p. 39-40). Para Carlos Monarcha (2009), os teoristas do escolanovis-

mo, sobretudo John Dewey, destacavam que o interesse seria o principal 
elemento capaz de tornar o processo educativo pleno, pois ele motivaria o 
estudante na busca do aprendizado e do governo de si. 

Esses jornais, que tinham estudantes como autores, com maior 

ou menor interferência de diretores ou professores na sua confecção ou 

fiscalização, eram produzidos no “intramuros da escola”15, tornando-se, 

como defendeu Dominique Julia (2001), uma das práticas que permitia a 

transmissão de conhecimentos e comportamentos. 

Os jornais escolares

Os jornais escolares utilizados como fonte desse trabalho fazem 
parte do acervo do Nudom.16 Alguns apresentam descontinuidade ou 

mesmo dificuldade na leitura dado que certos exemplares pertenciam a 
arquivos pessoais que, provavelmente, não obedeceram às técnicas de 

guarda de material impresso. 

15  Expressão utilizada por Diana Gonçalves Vidal em referência ao poder criativo da escola na 
produção de uma cultura escolar (VIDAL, 2005b, p. 28).

16  Núcleo de Memória do Colégio Pedro II, CPII Centro, Rio de Janeiro. 
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Na tabela 1, constam as edições acessadas e disponíveis para a 
pesquisa nos arquivos identificados até o momento da última visita (maio 
de 2015). Não foram encontradas, na maior parte, informações que pudes-

sem indicar com algum nível certeza datas de início e/ou de fim dessas 
publicações. 

Tabela 1 – Identificação e especificação geral de fontes (jornais e revistas).

Jornal/Revista n. edições Data Local

O Arauto 17
1931 (abril) –  

1933 (agosto)
Colégio Pedro II (externato)

O Atalaia 03
1933 – (setembro  

a dezembro) 
Colégio Pedro II (externato)

Ciências e Letras 04
1932 (abril) –  

1938 (agosto)
Colégio Pedro II (externato)

O Noticiário 02 1933 – (junho e julho) Colégio Pedro II (externato)

O Ateneu 02
1933 – (agosto  

e setembro)
Colégio Pedro II (externato)

Pronome 10
1932 (abril) –  

1933 (novembro)
Colégio Pedro II (externato)

O Vetor 03
1934 – (junho  
a dezembro)

Colégio Pedro II (internato)

Muirakitan 05
1938 (setembro) – 

1939 (novembro)
Colégio Pedro II (internato)

O Tangará 01 1942 (novembro) Colégio Pedro II (externato)

Fonte: Costa (2016, p. 147).

As edições de O Arauto encontradas no Nudom formam uma série 

ininterrupta do número 1 ao 17.17 O jornal era publicado, em média, a cada 

duas semanas, com algumas alterações de frequência ao longo do tempo. 
Cada número possuía seis páginas, era comercializado e tinha por medida 
36/28 cm.

17  Lícia Maciel Hauer, em tese de Doutorado, referiu-se à existência do número 19 de O Arauto, 

ao qual não tive acesso (HAUER, 2015).
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No editorial do número 1, de 15 de abril de 1931, página 1, apre-

sentava-se como ardoroso aliado dos alunos nas aspirações de interesse 
coletivo e na defesa de suas causas, tendo por seu objetivo e de todos 

os alunos do Colégio Pedro II: “mostrar praticamente como se aplicam os 
conhecimentos adquiridos no Colégio Pedro II, o estabelecimento que 
serve de modelo para todos do Ensino Secundário do nosso vasto territó-

rio nacional”. 

O Arauto publicava textos de autoria dos alunos, poemas, contos e 

outros gêneros literários de temática variada e trazia sessões de comunica-

ção entre os estudantes, como troca de correspondências, reclamações, 
observações, divulgação de concursos e palestras. Publicava também 
notícias a fim de manter seus leitores atualizados sobre as questões re-

lacionadas ao colégio. Além da programação cultural, fazia a publicidade 
de estabelecimentos comerciais como casas de confecção e venda de 

uniformes, de material didático, lanchonetes etc. Havia seções dedicadas 
às brincadeiras entre os colegas, que podiam ser na forma de piadas, 

adivinhações, curiosidades, jogos envolvendo as diversas disciplinas e 
outros. Dentre essas brincadeiras, apareciam problemas ou raciocínios 
relativos a disciplinas como Química e Geografia, cujos resultados, dentro 
do espírito da brincadeira, normalmente se referiam a alguma caracterís-

tica de determinado aluno. A seção “Notas sociais” apresentava datas de 

nascimento e falecimento; “Antes das aulas”, “Durante as aulas” e “Depois 

das aulas” criando pequenas histórias ou factoides sobre os estudantes. 

As piadas, embora se concentrassem em uma determinada coluna, po-

diam ser encontradas ao longo de todo o jornal, utilizadas para efeitos de 
diagramação, junto a propagandas, para dar perfeito acabamento a cada 

coluna e página. Os “Tópicos” se apresentavam como porta-voz dos alu-

nos, publicando reivindicações ou sugestões. 
Nos 17 números estudados, não foi encontrado nenhum texto de 

autoria de professores ou de autoridades do colégio. Os artigos assinados 

pela equipe do jornal ou por outros colegas colaboradores correspondiam 

a 97,5%, e o restante eram contribuições externas ao colégio.
Mantinha-se, provavelmente, pela venda de seus exemplares e 

pela publicação de propagandas de estabelecimentos comerciais. A pro-
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moção de concursos era outra fonte de recursos. O concurso para eleger 

a “aluna mais prendada” e o “mais perfeito sportman” do colégio, sem dúvi-

da, funcionou como suporte financeiro, pois o eleitor deveria possuir uma 
ficha específica para votar, impressa no jornal. Cada voto demandava uma 
ficha: para a aluna ou para o sportman. Se o eleitor quisesse votar nos dois 

concursos, precisaria ter duas fichas e, portanto, comprar dois exemplares.
Os jornais Pronome e O Atalaia (28/36 cm) apresentavam simi-

laridades com O Arauto, desde a proposta e a organização interna até o 
seu funcionamento. Pronome teve mais edições que O Arauto, todavia, 

os exemplares disponíveis no Nudom não compunham, no momento da 
pesquisa, uma sequência completa. O primeiro exemplar era o número 

16 e o último, 28. Nessa sequência, não constavam os números 17 e 26. O 
número 16 foi o primeiro depois de um ano de paralização das edições, 
entre 1931 e 1932. De O Atalaia constavam três exemplares, os números 2, 

3 e 4 respectivamente de setembro, novembro e dezembro de 1932.
De O Ateneu, Revista Literária do Colégio Pedro II, externato (18 por 

26 cm), foram localizados dois exemplares de 1933. Seu editorial o apre-

sentava como surgido sob a memória do antigo Ateneu grego, templo de 

poesia e oratória em que se reuniam sob os sons de trombetas, poetas e 

retóricos, para patentear suas obras admiráveis e que, em um colégio tra-

dicional, um grupo de jovens estudantes decidiu fundar um novo Ateneu 

oferecendo, em lugar das fortes colunas gregas, colunas literárias para 

aqueles que quisessem atuar no campo da Literatura. Afirmava: “Eis-nos, 
pois, dispostos a lutar sempre e sem desânimo, sem programa, porque 

não há programa nem limite nas possibilidades literárias”. 

O Vetor, com três exemplares de 1934, publicou também textos de 
alunos de outras escolas, sobretudo das alunas do Instituto de Educação 
do Rio de Janeiro. 89,6% de seus textos eram de autoria dos alunos, en-

quanto 10,4% de professores. As contribuições externas, principalmente do 
Instituto de Educação, foram somadas às dos alunos do Colégio Pedro II. 

O Ciências e Letras apresentava-se como órgão do Grêmio Cien-

tífico e Literário Pedro II. Quatro exemplares foram analisados, dois de 
1932, um de 1937 e outro de 1938. Enquanto os dois primeiros tinham oito 

páginas cada um, os dois últimos tinham 34. 
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O Muirakitan, órgão do Grêmio Literário Mello e Souza do inter-
nato do Colégio Pedro II, pelas edições levantadas, foi editado no Estado 
Novo e cinco edições foram pesquisadas: setembro de 1938, 12 páginas; 
novembro de 1938, 12 páginas; maio de 1939, 12 páginas; agosto de 1939, 

16 páginas e; novembro de 1939, 16 páginas. Era comercializado e media 
36/25 cm. Possuía algumas seções fixas como: “A História e a Caricatura”, 
que apresentava caricaturas de Forbell;18 “Morceux Choisis”, com comen-

tários e brincadeiras escolhidos pelos colaboradores;19 “Via aérea”, seção 
de comunicação do jornal com os seus colaboradores; “Variedades”, um 
conjunto de desafios e brincadeiras envolvendo várias disciplinas. 

O nome “Muirakitan”, conforme a edição de maio de 1939, página 

2, tinha origem em um amuleto da Felicidade, “modelado com forma 

extravagante na substância esverdeada arrancada no leito dos rios”, 

produzido pelos “humanos, embora selvagens”, habitantes primitivos do 
Brasil. É possível que esse jornal tenha circulado por outras escolas, pois, 
nesse mesmo número de maio de 1939, há uma solicitação às escolas 

que o recebiam que enviassem para o grêmio instrumentos congêneres, 

favorecendo o estreitamento de relações entre a mocidade brasileira. Em 
exemplar de agosto de 1939, a nota “publicações recebidas” dá conta de 
que o Muirakitan foi enviado a outras escolas secundárias do país e que 
algumas também enviaram suas publicações. 

Do jornal O Tangará, de 1942, consta o exemplar número 4 no Nu-

dom. O periódico se apresentou como órgão oficial do Grêmio Gonçalves 
Dias aos seus leitores em apenas um parágrafo publicado na página 3. Co-

locava-se como representante da mocidade estudiosa do Colégio Pedro II 

18  Charles Henry Forbell foi um caricaturista estadunidense que publicava desenhos cômicos 
em jornais e revistas novaiorquinos, dentre elas, a Revista Judge, da qual os editores de 

Muirakitan retiravam caricaturas satíricas denominadas “In Ancient Times” e “Ancient Sources 

of Modern Inventions”. Disponível em: https://www.lambiek.net/artists/f/forbell_c.htm. Acesso 

em: 3 mar. 2021. 

19  Em seções como essa, produzidas em tons de brincadeiras, os autores costumavam usar 

pseudônimo para assinar seus textos, o que causa alguma dificuldade para identificação. O 
formato das brincadeiras, as personagens envolvidas, bem como a comparação com outros 

textos assinados por alunos deixa a impressão de que aqueles que usavam pseudônimo, 

eram também estudantes. Contudo, é possível também encontrar nessa sessão alguns versos 

procedentes de poetas clássicos.
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e pedia àqueles que quisessem colaborar que enviassem seus textos, de 

preferência datilografados, em um lado do papel. 

A tabela 2 expõe a caracterização dos jornais quanto à autoria de 
seus artigos: aluno, professor, outros (externos à escola).20

Tabela 2 – Identificação/quantificação de autoria.

Jornal/Revista n. edições
Autoria

Aluno Professor Outros Total

O Arauto

 (1931-1933)
17 428 (97,5%) 0 11 (2,5%) 439

O Atalaia 

(set. – dez. 1933)
3 66 (81,5%) 5 (6,2%) 8 (9,9%) 81

Ciências e Letras 
(1932-1938)

4 107 (90,7%) 6 (5,1%) 5 (4,2%) 118

O Ateneu

1933
2 49 (81,7%) 6 (10%) 5 (8,3%) 60

Pronome
(1932-1933)

10 165 (90,7%) 5 (2,8%) 12 (6.6%) 182

O Vetor
(1934)

3 56 (72,8%) 8 (10,4%) 13 (16,8%) 77

Muirakitan

(1938-1939)
5 109 (69,4%) 25 (15,9%) 23 (14,7%) 157

O Tangará

(1942)
1 20 (62,5%) 8 (25%) 4 (12,5%) 32

Fonte: Costa (2016, p. 157).

Conclusão 

Os jornais e revistas utilizados como fontes neste trabalho estavam 
sob a chancela da escola. Para serem editados e publicados, deveriam 

20  Para a produção dessa tabela, contabilizei todos os textos publicados nos periódicos, 
independentemente da sua categorização, literário, acadêmico ou de outra natureza, a fim de 
definir, em termos numéricos e de proporcionalidade a autoria. 
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passar por processos de seleção e correção, sobretudo considerando o 

período histórico abordado, os anos Vargas. A título de exemplo, o jornal 
O Tangará, do Grêmio Literário Gonçalves Dias, do Colégio Pedro II, de 
novembro de 1942, trazia estampado na sua ficha técnica a presença do 
censor, que, nesse número, era o professor Manuel Bandeira. Se não havia 

registro semelhante a este para os outros jornais, isso não significava a 
ausência de algum tipo de controle. O jornal Muirakitan (1938 e 1939) tinha 

o professor João Baptista de Mello e Souza como membro constante 
da comissão de redação.21 É importante anotar que os dois impressos 

citados foram publicados no período do Estado Novo. Se jornais como O 

Arauto, Atalaia, Pronome, Ciências e Letras, Noticiário, Ateneu e O Vetor não 

registravam a presença explícita de um orientador, na seleção de textos 
informavam a possível recusa de artigos por excesso ou porque não aten-

diam à orientação proposta pelo impresso. Seria essa recusa algum tipo 

de controle? Na impossibilidade de responder a essa questão de forma 
objetiva, no O Arauto número 1, na página 1, há um agradecimento ao dire-

tor do Colégio Pedro II pela concessão do direito de se publicá-lo:

[...] não podemos nem devemos silenciar estas palavras ditas 

pelo Dr. Delgado de Carvalho aos directores d’O ARAUTO: 
SEM SAHIR DA ESPHERA DE CONSIDERAÇÃO E RESPEITO 
QUE TODOS DEVEM TER AOS SUPERIORES CONSINTO QUE 
CRITIQUE EM ACTOS E FACTOS VERIFICADOS DURANTE MI-
NHA ADMINISTRAÇÃO E QUE POSSAM DAR MA IMPRESSÃO 
DESSA CASA (sic). 

Tendo origem nos próprios grêmios, conforme os seus estatutos, 

tinham o apoio da escola para existir e é possível sustentar que tal também 
se aplicava aos jornais. 

A escrita dos jornais escolares analisados foi majoritariamente 

autoral. Muitos textos foram assinados, alguns atribuídos à equipe organi-
zadora do periódico e outros assinados com pseudônimo. Enquanto projeto 

21  Vale destacar que os demais membros da comissão de redação eram alunos. No entanto, 
nos cinco exemplares analisados ao longo dos dois anos citados, a mobilidade dessa comissão 

foi muito pequena. Isso também ocorria com a autoria dos textos e das sessões do jornal. Se não 

se pode afirmar que havia um controle explícito sobre o jornal, pelo menos a indicação de pouca 
mobilidade, pode sugerir a garantia de uma escrita controlada.
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para o desenvolvimento do autogoverno, previsto pelos reformadores da 

educação, é possível afirmar que a produção desse material testemunha 
os esforços empreendidos. No entanto, o ato de escrever e publicar sob os 

olhares da instituição implicava aprovação por parte da entidade. Assim, a 

tendência demonstrada nessa escrita estudantil foi de uma juventude muito 

afinada com a ordem social e institucional, bem integrada à cultura política 
dominante no período. Vale ressaltar que outras expressões e registros 
podem ter existido, mas não estiveram presentes nos jornais pesquisados. 
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Fontes

Jornais e revistas do Colégio Pedro II

CIÊNCIAS E LETRAS, n. 2 e 3 de 1932; n. 8 de 1937; n. 9 de 1938.

MUIRAKITAN, setembro e novembro de 1938; maio, agosto e novembro de 1939.

ARAUTO, 1931-1933, n. 1 a 17.

O ATALAIA, 1933, n. 2, 3 e 4.

O ATENEU REVISTA LITERÁRIA DO COLÉGIO PEDRO II, 1933, ano 1, n. 2. 

O NOTICIÁRIO, 1933, n. 2 e 5. 

O TANGARÁ, 1942, n. 4.

O VETOR, 1934, n. 1, 2 e 3.

PRONOME, 1932-1933, n. 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 e 28.
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CAPÍTULO 14

A educação dos órfãos no Termo de  
Mariana e a busca por distinção social nas  

Minas do Período Colonial1

Leandro Silva de Paula

Introdução

O objetivo desta pesquisa é analisar a relação existente entre a 

educação recebida pelos órfãos pertencentes ao termo de Mariana/MG e 

um possível desejo de distinção social por parte de seus tutores. O intento 

é investigar se os tutores que possuíam familiaridade com as letras direcio-

naram ou não os seus tutelados a práticas educativas que lhes permitissem 

alguma distinção social ou posições de destaque na sociedade mineira. Nas 
Minas do Período Colonial, as Ordenações Filipinas, código de leis aplicado 

1  Texto baseado na tese defendida em 2016, intitulada “O papel dos tutores na educação e 

na inserção social de órfãos no termo de Mariana (1790-1822)”, sob orientação da professora 

Thais Nivia de Lima e Fonseca. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUBD-

A8JP2S. Acesso em: 3 mar. 2021. A pesquisa contou com o apoio do CNPq, por meio de Bolsa 

de Doutorado.
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tanto em Portugal quanto em suas colônias, delegavam aos pais respon-

sabilidades e poderes sobre os filhos até que eles completassem 25 anos, 
casassem ou então se emancipassem por algum outro motivo. Somente 

na ausência da figura paterna é que crianças e jovens eram considerados 
órfãos. Nesse caso, as Ordenações Filipinas indicavam a escolha de tutores 

para serem responsáveis pelos cuidados e pela administração dos bens 

pertencentes ao órfão. Os tutores nomeados tinham diversas obrigações e 
precisavam prestar contas à Justiça sobre os serviços realizados por eles. Era 
função dos tutores fazer o inventário de todos os bens do falecido, prestar 
cuidados relativos à alimentação, saúde e vestuário e oferecer algum tipo 

de educação a seus tutelados. Em relação aos cuidados com os menores 

que ficavam órfãos, eram fortemente determinados por questões de gê-

nero, grupo social e idade. Com base na legislação, um filho de lavrador, 
por exemplo, deveria preferencialmente ficar aos cuidados de um tutor que 
também fosse lavrador e o colocasse para aprender e exercer essa ocu-

pação. Em relação ao aprendizado das letras, as Ordenações Filipinas não 
deixavam explicitamente definidos os órfãos que deveriam receber esse tipo 
de educação. Questões relacionadas ao pertencimento a um grupo social 
ou questões de habilidades pessoais eram elementos que determinavam 
as escolhas feitas pelos tutores. 

O intuito desta pesquisa é analisar a relação existente entre os di-

ferentes tipos de educação destinados aos órfãos da região do termo de 

Mariana/MG e a familiaridade com a escrita de seus pais e responsáveis. 

No final do século XVIII e início do XIX, quais eram as principais práticas 
educativas destinadas aos órfãos filhos de pais que não possuíam contato 
direto com as letras? Tutores que detinham uma maior habilidade com a 
leitura e a escrita tenderiam a desejar que seus tutelados aprendessem as 

primeiras letras e avançassem para estudos maiores? Para a realização des-

sa análise, foi imprescindível a criação de critérios para classificar os sujeitos 

desta pesquisa. Foram selecionadas 25 famílias2 cujos órfãos receberam de 

2  A busca por essas famílias foi realizada no Arquivo Histórico da Casa Setecentista de 
Mariana em MG. Neste trabalho, foram analisadas as contas de tutela referente aos filhos de: 
João Caetano Ribeiro; Antonio da Silveira Gomes; João Alves Torres; José Martins Vieira; Serafim 
Gonçalves Vieira; Francisco Teixeira de Siqueira; Manoel Caetano; João Lopes da Costa; Manoel 
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seus tutores o aprendizado das letras ou de algum ofício entre 1790-1822. 
Recorri aos testamentos, inventários e outros documentos3 pertencentes 

aos tutores, os familiares e os próprios órfãos em busca dos registros de 

assinaturas que me possibilitassem identificar quem eram os indivíduos que 
faziam uso social da escrita. Diante das informações obtidas, foi possível 
analisar a relação existente entre a educação recebida pelos órfãos e um 

possível desejo de distinção social por parte de seus tutores.

O contato com as letras e a educação de órfãos

Na Capitania das Minas Gerais, assim como em toda a América 

portuguesa, a capacidade de leitura e escrita era restrita a poucas pessoas. 

Conforme Silvia Maria A. Rachi Vartuli (2014), o domínio da escrita era prin-

cipalmente desenvolvido no segmento composto por homens brancos e 

abastados. Apesar do limitado número de pessoas que sabiam ler e escre-

ver, os moradores das Minas necessitavam lidar com meios de comunicação 

e ter constante contato com anotações no seu dia a dia, ou seja, a escrita 
fazia parte da vida de todos, inclusive daqueles que não tiveram acesso ao 
aprendizado das primeiras letras. Vartuli também afirma que o domínio da 
cultura letrada possibilitava distinção e ascensão social na América portu-

guesa. Dessa forma, é de fundamental importância a análise das estratégias 

educativas relacionadas ao ensino das letras aos órfãos. 

É possível compreender o nível de instrução dos pais dos órfãos e dos 
sujeitos por eles responsáveis durante o século XVIII e XIX recorrendo a uma 
metodologia de análise do uso da escrita nas sociedades do Antigo Regime. 

Gomes Lima; Simão da Costa Monteiro; José Dias de Carvalho; Francisco Xavier; Manoel Alves da 
Cruz; Manoel Antônio Nogueira; José Leme da Silva Pontes; José de Aquino e Souza; Domingos 
Soares Valente; Manoel Gomes Chavez; Manoel Pereira Rulião; Joaquim José Moreira; Manoel 
Pereira Crispim; Sebastião Barbosa Coura; João Ferreira do Valle; Manoel José Gomes de Couto; 
e Maria de Souza Braga (mulher solteira e a responsável pelos seus filhos).
3  Refiro-me às Ações Cíveis, Notificações, Justificações etc. Toda documentação consultada 
é referente aos Arquivos da Casa Setecentista de Mariana e o Arquivo Eclesiástico de Mariana, 

Cúria Metropolitana.
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Para tanto, lanço mão dos estudos de Justino Magalhães4, que recorre a uma 

escala de assinaturas proposta por ele, na qual os assinantes foram classifica-

dos em níveis de literácia5 distintos de acordo com suas habilidades de escrita. 

Magalhães, para classificar o sujeito em sua escala de nível de letramento, 

leva em consideração diversos elementos6, como o traço autográfico, o sexo 
e a ocupação socioprofissional. No total são cinco níveis:

Níveis Tipo de assinatura Exemplo de assinatura7

1
Não assinatura (siglas, sinais-
assinaturas)

2
Assinatura imperfeita; rudimentar; de 
“mão guiada”

3
Assinatura normalizada; completa 
(podendo ser abreviada)

4 Assinatura caligráfica; estilizada

5 Assinatura pessoalizada; criativa

Quadro 1 – Níveis de literacia.
Fonte: Adaptado de Justino Magalhães (1994, p. 317-319). Assinaturas pertencentes ao banco 

de dados da pesquisa. 

4  Ver: Magalhães (1994, p. 317-319).
5  Literácia equivale ao termo letramento.

6  É importante destacar que segundo o autor não é suficiente enquadrar os sujeitos na escala, 

levando em consideração apenas as assinaturas, já que outros fatores precisam ser também 

relacionados.

7  Todas as imagens de assinaturas presentes neste trabalho são referentes aos sujeitos desta 

pesquisa. A classificação dos níveis de literácia foi realizada por mim com base nos estudos de 
Justino Magalhães.
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Segundo os estudos e a escala de Justino Magalhães (1994), as 
assinaturas com os maiores níveis de letramento possivelmente indicam 

uma maior familiaridade do indivíduo com a escrita. Devido à impossibi-
lidade de identificar e cruzar as informações como a assinatura, o sexo e 
a ocupação socioprofissional dos sujeitos investigados por esta pesquisa, 

recorri apenas à análise do traço autográfico destes. Então, o propósito foi 
identificar desde os indivíduos que não possuíam assinatura até aqueles 
que possuíam assinaturas pessoalizadas e criativas; e investigar a hipótese 
de que tutores que possuíam uma maior familiaridade com as letras po-

deriam ter tido uma maior influência na educação dos órfãos no sentido 
de encaminhá-los ao aprendizado da leitura, da escrita ou até mesmo de 
gramática. No entanto, ao analisarmos o papel dos tutores na educação 

dos órfãos, não podemos ignorar a legislação e as variáveis sociais, que 

estabeleciam que a educação recebida pelos órfãos deveria ser compatí-
vel com a qualidade de suas pessoas e fazendas8. 

Vartuli (2014) afirma que a assinatura de um sujeito é um sinal de 
distinção/afirmação social na América portuguesa, é um tipo de informação 
que possibilita distinguir aqueles indivíduos que possuíam a capacidade, 
mesmo rudimentar, de grafar o seu nome daqueles que não o conseguiam. 

Pela comparação entre a habilidade com a escrita dos sujeitos em torno 

dos órfãos e as práticas educativas oferecidas aos tutelados, pude obser-

var se o aprendizado das letras era algo excepcional ou frequente naquele 
universo familiar. Diante da impossibilidade de obter as informações ne-

cessárias para classificar todos os sujeitos investigados nos distintos níveis 
de literácia, limito-me, a princípio, a analisar a documentação9 a partir dos 

estudos de Magalhães, observando apenas se esses indivíduos possuíam 
a capacidade de assinar o nome ou se alguém assinava a rogo10 deles e 

em qual dos cinco níveis se enquadram os seus traços autográficos. Logo, 

8  Questões de gênero e condições socioeconômicas são categorias relacionadas à qualidade 
das pessoas e fazendas dos órfãos.

9  Testamentos, ações cíveis, notificações etc. 
10  No caso de um sujeito que não soubesse escrever ou que não pudesse assinar no determinado 
momento de feitura do documento, por algum tipo de impedimento, uma testemunha poderia 

assinar em seu lugar a rogo.
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por meio do acesso das assinaturas e do cruzamento das informações ob-

tidas nas contas de tutela11 sobre as despesas referentes à educação dos 

órfãos foi possível identificar a relação existente entre a educação recebida 
durante o exercício da tutela e um possível desejo de distinção social por 
parte dos tutores, conforme podemos identificar no quadro a seguir:

11  Foram analisadas 27 contas de tutela elaboradas por tutores responsáveis pelos órfãos 

pertencentes aos 25 grupos familiares investigados por esta pesquisa. Os tutores investigados 

são: Ana Maria da Silva; Antonio Leme da Silva Pontes; Joaquina Rosa da Santa Helena; Francisco 
Ferreira Fialho; José Martins Vieira; Miguel Antonio Gonçalves Leal; Ana Maria do Nascimento; 
Brás Francisco da Cunha Osório; Eugênio da Cunha Osório; Caetana Ferreira da Silva; Manoel 
Gomes Lima; Manoel da Costa Monteiro; Matheus Homem da Costa; José Antônio de Barros; 
Luiz Rodrigues Duarte; Joaquim Nunes das Neves; Clara Lima dos Santos; Thomaz Duarte 
Rodrigues; Domingo Ferreira Marques; Joaquina da Cunha; Francisca de Souza Roiz; Maria Vieira 
Leal; Ana Maria de Carvalho; José de Souza Braga; Eufrásia Maria Pereira de Jesus; João Ferreira 
da Silva e Antonio Pereira Vitarains.



Nome do tutor e o ano da assinatura Nível
Nome do pai dos órfãos e ano da 

assinatura
Nível Educação destinada aos órfãos12

Ana Maria da Silva13 (1816) 3 João Caetano Ribeiro14 (1817) 1 Ensino das primeiras letras

Antonio Leme da Silva Pontes15 (1820) 4 Antonio da Silveira Gomes16(1802) 3 Ensino das primeiras letras

Joaquina Rosa de Santa Helena _ João Alves Torres _
Ensino das primeiras letras e ensino  

de Gramática

José Martins Vieira17 (1849) 3
José Martins Vieira18 (1810) 5 Gasto com dicionário latino,  

Magnum léxicoAna Paula de Oliveira19 (1807) 3

Miguel Antonio Gonçalves Leal20 (1807) 3 Serafim Gonçalves e Vieira _ Ensino das primeiras letras

Ana Maria do Nascimento21 (1816) 3 Francisco Teixeira de Siqueira _ Ensino de Gramática

Eugênio da Cunha Osório _ Manoel Caetano _ Ensino de Gramática

Caetana Ferreira da Silva22 (1811) 2 João Lopes da Costa _ Ensino das primeiras letras

Brás Francisco da Cunha Osório _ Francisco Teixeira de Siqueira _
Ensino das primeiras letras e a compra 

de agulhas para uma órfã.

Manoel Gomes Lima23 (1805) 3 Manoel Gomes Lima24 (1805) 4 Ensino das primeiras letras

Manoel da Costa Monteiro25 (1807) 3 Simão da Costa Monteiro _
Ensino das primeiras letras e 

aprendizado de ofícios mecânicos

Matheus Homem da Costa26 (1805) 4 José Dias de Carvalho _
Aprendizado de ofícios que não foram 
especificados

José Antônio de Barros _ Francisco Xavier _
Aprendizado de ofícios que não foram 
especificados

12  Para a realização desta pesquisa foram consultadas 27 contas de tutela referentes aos cuidados com os órfãos dos 25 grupos familiares investigados. 
Nessa documentação, foi possível identificar os dispêndios relacionados à educação dos tutelados. 
13  Ver assinatura - Códice 42, auto 965, segundo ofício, página 4. (Arquivo da Casa Setecentista de Mariana).
14  Ver assinatura - Livro 554. Página 3 verso. Ano 1817. (Arquivo Eclesiástico de Mariana. Cúria Metropolitana).
15  Ver assinatura - Códice 327, auto 7122, primeiro ofício. Ano 1820. (Arquivo da Casa Setecentista de Mariana).
16  Ver assinatura - Códice 327, auto 7122, primeiro ofício. Ano de 1802. (Arquivo da Casa Setecentista de Mariana).
17  Ver assinatura - Códice 29, auto 708, segundo ofício, página 38. Ano 1849. (Arquivo da Casa Setecentista de Mariana).
18  Ver assinatura - Códice 188, auto 3668, primeiro ofício, página 12. Ano 1810. (Arquivo da Casa Setecentista de Mariana).
19 Ver assinatura da mãe dos órfãos - Códice 188, auto 3668. primeiro ofício, página 63. Ano de 1807. (Arquivo da Casa Setecentista de Mariana).
20  Ver assinatura - Códice 126, auto 2527, segundo ofício, página 4 verso. Ano 1807. (Arquivo da Casa Setecentista de Mariana).
21  Ver assinatura - Códice 120, auto 2400, segundo ofício, página 2. Ano de 1816. (Arquivo da Casa Setecentista de Mariana).
22  Ver assinatura - Códice: 31, auto 739, segundo ofício, página 7. Ano 1811. (Arquivo da Casa Setecentista de Mariana).
23  Ver assinatura - Códice 74, auto 1618, segundo ofício. Ano de 1805. (Arquivo da Casa Setecentista de Mariana).
24  Ver assinatura - Livro 39. Página 68 verso. Ano 1805. (Arquivo da Casa Setecentista de Mariana).
25  Ver assinatura - Códice 125, auto 2517, segundo ofício, página 2. Ano de 1807. (Arquivo da Casa Setecentista de Mariana).
26  Ver assinatura - Códice 44, auto 988, segundo ofício, página 4. Ano de 1805. (Arquivo da Casa Setecentista de Mariana).



Nome do tutor e o ano da assinatura Nível
Nome do pai dos órfãos e ano da 

assinatura
Nível Educação destinada aos órfãos12

Luiz Rodrigues Duarte27 (1804) 3 Manoel Alves da Cruz _ Ensino das primeiras letras

Joaquim Nunes das Neves28 (1809) 3 Manoel Antônio Nogueira _ Ensino das primeiras letras

Clara Lima dos Santos29 (1814) A-R30 José Leme da Silva Pontes _ Ensino das primeiras letras

Thomaz Duarte Roiz31 (1801) 4 José de Aquino e Souza _
Ensino das primeiras letras e estudos 

maiores

Domingo Ferreira Marques _ Domingos Soares Valente _ Ensino das primeiras letras

Joaquina da Cunha32 (1805) A-R Manoel Gomes Chavez _
Ensino das primeiras letras e 

aprendizado de um ofício

Francisca de Souza Roiz33  (1810) A-R Manoel Pereira Rulião _ Ensino das primeiras letras

Maria Vieira Leal34 (1812) A-R Joaquim José Moreira _ Ensino das primeiras letras

Ana Maria de Carvalho _ Manoel Pereira Crispim35 (1804) 1 Ensino das primeiras letras

José de Souza Braga36 (1815) 4 Maria de Souza Braga _ Papel para escrever

Eufrásia Maria Pereira de Jesus37 (1816) 3 Sebastião Barbosa Coura _ Cartilha para escola

João Ferreira da Silva.38 (1791) 4 João Ferreira do Valle _ Ensino

Antonio Pereira Vitarains39 (1814) 5 Manoel José de Gomes Couto _ Ensino das primeiras letras

Padre Francisco Ferreira Fialho40 (1805) 3 José Martins Vieira41 (1810) 5 Ensino de Gramática

Quadro 2 – Nível de letramento a partir das assinaturas dos responsáveis pelos órfãos e o ano em que ela foi firmada.
Fonte: Banco de dados desta pesquisa. Documentos do Arquivo Histórico da Casa Setecentista de Mariana e do Arquivo eclesiástico de Mariana. 

Cúria Metropolitana.

27  Ver assinatura - Códice 77, auto 1648, primeiro ofício. Ano de 1804. (Arquivo da Casa Setecentista de Mariana).
28  Ver assinatura - Códice 75, auto 1622, segundo ofício, página 5. Ano de 1809. (Arquivo da Casa Setecentista de Mariana).
29  Ver assinatura - Códice 21, auto 549, segundo ofício, página 1 verso. Ano de 1814. (Arquivo da Casa Setecentista de Mariana).

30  Utilizarei a sigla “A-R” para representar os casos em que o sujeito investigado rogou para que alguém assinasse por ele.
31  Ver assinatura - Livro 75, folha 129. Primeiro ofício. Ano 1801. (Arquivo da Casa Setecentista de Mariana).
32  Ver assinatura - Códice 95, auto 2039, segundo ofício, página 1 - verso. Ano 1805. (Arquivo da Casa Setecentista de Mariana).
33  Ver assinatura - Códice 38, auto 881. Ano de 1810. (Arquivo da Casa Setecentista de Mariana).
34  Ver assinatura - Códice 56, auto 1266, segundo ofício, página 3 verso. Ano de 1812, (Arquivo da Casa Setecentista de Mariana).
35  Ver assinatura - Códice 236, auto 4365, primeiro oficio, página 11. Ano 1804. (Arquivo da Casa Setecentista de Mariana).
36  Ver assinatura - Códice 23, auto 593, segundo ofício, página 1 verso. Ano de 1815. (Arquivo da Casa Setecentista de Mariana).
37  Ver assinatura -Códice 80, auto 1731, segundo ofício, página 2. Ano 1816. (Arquivo da Casa Setecentista de Mariana).
38  Ver assinatura - Códice 79, auto 1685, primeiro ofício, página 6 verso. Ano de 1791. (Arquivo da Casa Setecentista de Mariana).
39  Ver assinatura - Códice 90, auto 1939, segundo ofício, página 5 – verso. Ano de 1814. (Arquivo histórico da Casa setecentista de Mariana).
40  Ver assinatura - Códice 188, auto 3668. Primeiro ofício, página 5. (Arquivo da Casa Setecentista de Mariana).
41  Ver assinatura - Códice 188, auto 3668, primeiro ofício, página 12. Ano 1810. (Arquivo da Casa Setecentista de Mariana).
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Apenas observando a assinatura dos sujeitos analisados nesta pes-

quisa não é possível afirmar, com exatidão, que possuíam a capacidade da 
escrita nem que conseguiam ler. Vartuli (2014), quanto aos aprendizados da 
leitura e da escrita nas sociedades do Antigo Regime, observa que estas 
ocorriam em tempos diferentes e sucessivos, sendo que a segunda era 

oferecida antes da primeira. Portanto, se relevarmos os casos de pessoas 
que simplesmente copiavam a grafia de seus nomes nos documentos, as 
assinaturas analisadas neste trabalho científico são apenas evidências do 
contato dos sujeitos investigados com o mundo das letras. No entanto, 

considerando aquelas assinaturas mais elaboradas e que elas represen-

tam indivíduos que possuem uma maior familiaridade com a escrita, foi 
possível analisar a relação existente entre o traço autográfico dos pais e 
tutores e a educação destinada aos órfãos para finalmente identificar os 
casos nos quais o tutor exerceu alguma influência na educação diferen-

ciada de seus tutelados.

Analisando o quadro anterior e com base nos dados obtidos na 

documentação consultada, é possível identificar que os filhos de João 
Caetano Ribeiro receberam o aprendizado das letras, independentemente 
da possível baixa instrução do pai. Desse modo, estudei esse caso para 
investigar se a tutora-mãe Ana Maria da Silva exerceu alguma influência na 
escolha da educação dos seus tutelados ou se essa educação nos remete 

ao pertencimento dos órfãos a alguma outra dimensão de análise. 

João Caetano Ribeiro, nascido na Freguesia de São Caetano, filho 
legítimo de Luiz Ribeiro da Franca e Maria Cordeira de Moraes, foi casado 
com Ana Maria da Silva, filha de Domingo Gonçalves Santos e de Ana Jo-

aquina de Jesus. Da união entre João Caetano e Ana Maria, foram gerados 
quatro filhos legítimos: José, Manoel, Maria e Antônia. João Caetano era 
proprietário de um sítio na região do Inficcionado e entre suas ocupações 
estavam a criação de animais, a produção de derivados da cana, grãos e 

farinha. João era um sujeito que não tinha contato direto com as letras, 

como se pode corroborar com o desenho da cruz que ele utilizava para 
assinar o seu nome.42 Analisando os bens descritos no seu inventário, 

42  Ver quadro de assinaturas 2. 
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observa-se que, no final da vida, ele possuía apenas dois escravos, sendo 
um deles aleijado de uma mão. No ano de 1816, estando gravemente en-

fermo, mas em seu perfeito juízo, João Caetano Ribeiro resolveu fazer seu 
testamento. Na escolha de seus testamenteiros, optou em primeiro lugar 

por sua mulher, Ana Maria da Silva; em segundo lugar, por um homem 

chamado José Vieira dos Anjos; e em terceiro nomeou seu irmão Luiz Ri-
beiro da Franca. Além de escolher a mulher como sua testamenteira, João 

também a instituiu como tutora de seus filhos, alegando que ela possuía 
bons costumes na religião e que por isso poderia desempenhar a criação 

dos filhos e zelar pelos seus bens.43

Declaro que instituo a minha mulher para tutora dos meus 

filhos para cujo fim [ilegível] abonada porque pela sempre 
conheci bons costumes, economia e religião e portanto muito 

capaz de desempenhar a criação dos filhos, conservar, zelar 
os bens que aos mesmos pertencer.44

No mesmo ano em que fez seu testamento, João Caetano Ribeiro 
faleceu e deixou seus filhos órfãos sob os cuidados da mãe tutora. Em ja-

neiro de 1817, José tinha 9 anos, Manoel tinha 7, Maria, 4, e Antonia, 3. Anos 
depois do falecimento de João, mais especificamente em 1820, a tutora 
Ana Maria da Silva e seu segundo marido, José Machado de Toledo, sujeito 

que a assistiu na tutela, foram convocados a prestar conta das despesas 

que fizeram com os órfãos. Ana Maria da Silva declarou em sua conta de 
tutela, apresentada nesse ano, que teve despesas com os meninos José 

e Manoel, que estavam aprendendo a ler. Em relação às meninas, Maria e 

Antonia, não foi localizada nenhuma despesa com educação na prestação 
de contas de tutela, talvez por serem muito novas e pelo fato de Antonia 
ter falecido com apenas 3 anos. 

Diferentemente de seu falecido marido, Ana Maria da Silva prova-

velmente detinha familiaridade com as letras, como se pode observar no 

quadro de assinaturas.45 Enquanto João Caetano Ribeiro não sabia escre-

43  Ver: Registro de Testamento, Livro 1, p. 178, Arquivo Histórico da Casa Setecentista de Mariana.
44  Testamento 554, ano 1817, Arquivo Eclesiástico de Mariana, Cúria Metropolitana.
45  Ver quadro de assinaturas 2. 
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ver o seu nome e assinava por uma cruz, Ana Maria da Silva, pela grafia 
de sua assinatura, possuía uma maior familiaridade com as letras, ou seja, 
era uma pessoa que provavelmente fazia uso da leitura e da escrita como 
prática social. Dessa forma, o aprendizado das letras pelos filhos Manoel 
e José seria uma influência direta da mãe tutora? O segundo marido de 
Ana Maria da Silva exerceu alguma influência na educação desses órfãos? 
Será que é possível identificar a influência dessa tutora na educação dos 
órfãos? Já que, possivelmente, João Caetano Ribeiro não era um homem 
letrado e o aprendizado das letras poderia ser uma influência direta da 
tutora, qual seria o objetivo dessa educação? Distinção social ou a possi-
bilidade de exercer alguma ocupação em que o conhecimento da escrita 

fosse necessário?46 

Em relação à educação dos órfãos no Período Colonial, as Ordena-

ções Filipinas estabeleciam que o tutor “mandará ensinar a ler e escrever 
aqueles, que foram para isso, até a idade de 12 anos. Daí em diante lhes 
ordenará sua vida e ensino, segundo a qualidade de suas pessoas e fazen-

das”.47 Caberia, assim, ao tutor a capacidade de perceber se a educação 
dos órfãos deveria ser voltada para as letras ou não. Na perspectiva de 

Bourdieu, as decisões tomadas por um sujeito não são apenas resultado 
de cálculos racionais, uma vez que tais escolhas refletem a vivência e as 
experiências que os indivíduos tiveram no decorrer da vida. De acordo com 
Bourdieu, ao longo do tempo, as melhores estratégias acabariam por ser 

adotadas pelos grupos e seriam, então, incorporadas pelos agentes como 

parte do seu habitus (NOGUEIRA, 2004, p. 53). Nogueira (2004) defende 
que os indivíduos não precisariam fazer cálculos conscientes para deci-
direm as melhores estratégias destinadas a elevar a posição social, tanto 

que Bourdieu (2011) afirma que famílias ricas em capital cultural, por exem-

plo, tenderiam a investir, involuntariamente, em estratégias destinadas à 

46  Na região das Minas, diversas atividades necessitavam da habilidade de escrita. Furtado 
(1999) pontua que os comerciantes, por exemplo, constantemente recorriam a correspondências 

para fazer o intercâmbio entre diferentes regiões e se preocupavam com o ensino das letras 

a seus filhos. Além disso, para exercer essa ocupação, o contato com manuais de comércio, 
recibos e letras de empréstimos era algo frequente para alguns comerciantes.

47  Ordenações Filipinas, Livro 1, Título 88, p. 212.
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educação cultural de seus descendentes. No caso analisado, o contato 

que Ana Maria da Silva teve com as letras durante sua vida, o habitus por 

ela incorporado, como Bourdieu defende, pode ter possibilitado que suas 

escolhas direcionassem a educação de seus filhos. 

O habitus deve ser encarado como um sistema de dispo-

sições duráveis e transferíveis que, integrando todas as 
experiências passadas, funciona a cada momento como uma 

matriz de percepções, apreciações e ações, e torna possível 
a realização de tarefas infinitamente diferenciadas, graças 
às transferências analógicas de esquemas que permitem 

resolver os problemas da mesma forma e graças às correções 
incessantes dos resultados obtidos, dialeticamente produzi-
das por estes resultados (BOURDIEU, 2011, p. 41).

Analisando pela perspectiva de Bourdieu, as escolhas feitas por 

essa tutora baseiam-se, portanto, em suas experiências anteriores, que 

subjetivamente a orientariam em suas ações futuras. 

O habitus vem a ser, portanto, um princípio operador que leva 
a cabo a interação entre dois sistemas de relação, as estrutu-

ras objetivas e as práticas. O habitus completa o movimento 

de interiorizações de estruturas exteriores, ao passo que as 
práticas dos agentes exteriorizam os sistemas de disposições 
incorporadas (BOURDIEU, 2011, p. 41).

Ana Maria exerceu a tutela até o ano de 1823, ano em que ocorreu 

a mudança do tutor em favor do cônego Manoel Gonçalves Fontes, tio 
dos órfãos. Os motivos dessa substituição não foram identificados por 
este trabalho. 

 Um caso bastante distinto desse que acabo de analisar é o da 

tutela dos filhos de Manoel Gomes Chaves e Joaquina da Cunha. Manoel 
era um homem católico, natural e batizado na Freguesia do Sumidouro, 
local do qual fez sua morada. Filho legítimo de Bernabé Gomes Chaves e 
Maria da Conceição, Manoel era pai de cinco filhos legítimos e de um único 
filho natural, chamado Francisco, fruto do relacionamento que ele teve 
com Elena da Costa, moradora da Boa Vista, Freguesia de São Caetano. 
Em 1805, Manoel Gomes Chaves faleceu deixando órfão o seu filho natural 
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Francisco, com 24 anos de idade, capaz de se sustentar, e seus outros 
filhos legítimos: Antônio, de 16 anos; Hipólito, de 10; Francisco Gomes, 9; 
Maria Joaquina, 6; e Fernando, de 4 anos de idade. 

Na descrição dos bens do falecido, pode-se encontrar evidências 

de que diversas práticas educativas estavam presentes no cotidiano de 

sua família. Entre os bens constavam: um rosário, diversas ferramentas, 
uma agulha de coser e um tinteiro, ou seja, indícios de que a religião, a 
costura, os trabalhos manuais e as letras faziam parte da rotina familiar. 
Médio proprietário de escravos,48 Manoel, que estava entre os homens 

mais abastados de sua época,49 detentor de uma fortuna equivalente a 

3.120$139, encontrava-se muito doente e inabilitado para assinar seu pró-

prio nome quando fez seu testamento em 18 de agosto de 1805. Nesse 
documento, nomeou sua mulher como primeira opção de tutora-testa-

menteira e, como segunda, seu filho Antonio Gomes. O escrivão da época 
e seus contemporâneos descreveram a mãe dos órfãos como uma mulher 

ignorante e rústica. Entretanto, essa mulher, durante o período da sua tute-

la, cumpriu o dever de enviar os filhos para algum tipo de aprendizagem, 
o que me chamou a atenção para analisar as despesas que ela teve ao 

exercer a função de tutora.

Graças a essa tutora, que possivelmente não detinha nenhuma 

familiaridade com as letras,50 durante o período em que exerceu a tutela, 
o órfão Hipólito teve contato com um mestre de ler nos anos de 1807 a 

1809, ou seja, quando ele tinha aproximadamente entre 12 e 14 anos. A 
partir de 1811, quando Hipólito possuía aproximadamente 16 anos de 
idade, as despesas relacionadas a ele foram destinadas exclusivamente à 

48  Para classificar os proprietários de escravos, vali-me dos estudos da pesquisadora Carla 
Almeida (1994), que investigou a região de Mariana no período de 1750-1850, classificando os 
pequenos proprietários de escravos como os detentores de no máximo dez escravos, os médios 

proprietários como aqueles que possuíam entre 11 e 20 cativos e, por sua vez, os grandes 

proprietários como os que detinham acima de 20 sob o seu domínio.

49  Para analisar as fortunas da população de Mariana no período de 1790-1822, recorri aos 
estudos de Paula (2016), que constata que as grandes fortunas para aquele contexto eram 

superiores a 2.840$475. Ou seja, o monte mor equivalente a 3.120$139 classificaria Manoel 
Gomes Chaves como um homem abastado nas Minas do Período Colonial. 

50  Ver quadro de assinaturas 2. 
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compra de ferramentas como machado, serrote e martelo. Tais despesas 

ocorreram antes do dia 17 de abril de 1813, data em que a tutora foi convo-

cada a prestar uma nova conta de seus gastos, na qual nenhuma despesa 

foi feita a mais com o órfão Hipólito, que passou a permanecer grandes 

períodos longe da sua casa trabalhando em seu ofício de carpinteiro. Pela 
documentação pesquisada, é possível afirmar que, aos 24 anos de idade, 
Hipólito já era oficial carpinteiro.

Fernando, irmão de Hipólito, também recebeu o aprendizado da 
leitura com um mestre durante os anos de 1808 até 1810 e no período de 
1813 a 1815, além do mestre, teve despesas com papel. Por sua vez, entre 
1817 e 1819 a despesa com Fernando foi destinada ao pagamento de um 

tropeiro para conduzi-lo até o Rio de Janeiro para que ele pudesse exercer 

sua ocupação de caixeiro. 

17 de abril de 1817 até 17 de abril de 1819

Despesa com Fernando pelo que pagou a um tropeiro para 

o conduzir para o Rio de Janeiro aonde existe no exercício de 
caixeiro a sustentação no caminho.51

Em relação aos outros órfãos, sabe-se que Francisco recebeu os 

ensinamentos de um mestre de ler entre 1807 a 1809. No ano de 1821, 

emancipou-se e, em 1823, já era viúvo. Antonio Gomes, por sua vez, foi 
ordenado presbítero antes de completar 30 anos de idade, enquanto 
Fernando se casou aos 21 anos com sua prima. Letras e ofícios se fizeram 
presentes na vida desses órfãos abastados,52 estando eles aos cuidados 

de uma tutora considerada ignorante e rústica. A educação recebida por 

estes foi determinada exclusivamente pela qualidade de suas pessoas 

e fazendas? Como explicar as despesas dessa tutora que combinou o 
aprendizado da leitura e o investimento em materiais de trabalho para o 
seu filho Hipólito se tornar oficial carpinteiro?

51  Códice 95, Auto 2039, Segundo Ofício, p. 6, Arquivo Histórico da Casa Setecentista de 
Mariana.

52  Segundo os estudos de Paula (2016), o monte-mor desse grupo familiar (3.120$139) o 
classifica como abastados para o período de 1790-1822. 
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Apesar da diferença do conhecimento das letras existente entre 

as duas mães analisadas anteriormente, observa-se que ambas encami-

nharam os filhos para se instruírem. Segundo os estudos de Paula (2016), 
os valores das fortunas dos órfãos filhos de João Caetano Ribeiro (monte-

-mor de 1.041$989) e dos filhos de Manoel Gomes Chaves (monte-mor de 
3.120$139) demonstram que não se tratam de famílias pobres.53 De acordo 

com o autor, na Mariana do Período Colonial, havia uma tendência de os 
tutores encaminharem órfãos pertencentes aos grupos compostos por 

grandes fortunas e por fortunas intermediárias ao aprendizado das letras. 
É necessário, então, refletir sobre a variedade de elementos que influen-

ciaram na educação recebida por esses órfãos, sem ignorar a importância 

das tutoras nesses dois casos. A educação recebida pelos órfãos em 

questão possivelmente é o retrato das estratégias educativas exercidas 

pelas duas tutoras e ao mesmo tempo o reflexo das habilidades pessoais 
e das rendas dos tutelados. 

Analisando o quadro construído anteriormente, constatei que, 
além de Joaquina da Cunha, existiu um número significativo de mães 
tutoras que, provavelmente, não sabiam assinar o próprio nome e que 

independentemente disso direcionaram seus filhos para aprenderem as 
primeiras letras. Refiro-me a Clara Lima dos Santos, Francisca de Souza 
Roiz e Maria Vieira Leal. Diferentemente do caso da tutela de Ana Maria da 
Silva, no qual foi possível constatar que a tutora possuía maior familiaridade 
com as letras do que o seu marido, não foi possível identificar a existência 
de assinaturas dos pais dos órfãos que ficaram sob a tutela dessas outras 
mulheres. No entanto, esse pode ser um indício para explicar o direciona-

mento dos órfãos para as letras pela qualidade das pessoas e fazendas, 

53  Em sua tese de Doutorado, Paula (2016) analisa as fortunas da população de Mariana 
no final do século XVIII e início do XIX e constata que as grandes fortunas eram superiores a 

2.840$475 (dois contos, oitocentos e quarenta mil e quatrocentos e setenta e cinco réis). Por sua 

vez, a população mais pobre possuía um monte-mor inferior a 408$110 (quatrocentos e oito mil 

e cento e dez réis). Todos os outros inventariados com fortunas que possuíam valores entre o 

limite que classificava as maiores fortunas e o limite que determinava os sujeitos com menores 

fortunas foram classificados como “grupo das fortunas intermediárias” em sua tese. 
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uma vez que a maioria54 dos tutelados que receberam essa educação era 

do sexo masculino e pertencente aos grupos mais afortunados (maiores e 

intermediárias fortunas).55 Vale destacar que, conforme Maria Beatriz Niz-

za da Silva (1998), a educação voltada para as letras era bastante frequente 
no cotidiano de meninos órfãos detentores das maiores rendas e recursos. 

Do universo de tutoras que tiveram suas assinaturas identificadas 
por esta pesquisa e que encaminharam os órfãos para o aprendizado das 
letras, 50% não possuíam a habilidade de assinar o próprio nome, já a outra 
metade detinha traços autográficos de nível (2) ou (3). Dos tutores perten-

centes ao sexo masculino, a familiaridade com as letras foi corroborada 

em todos os casos nos quais as assinaturas desses homens foram identi-

ficadas. Um fato que chamou atenção é o de o tutor Matheus Homem da 
Costa – apesar de possuir uma assinatura caligráfica estilizada (4) ter en-

caminhado os órfãos que estavam sob seus cuidados para o aprendizado 
de um ofício. As condições materiais dos tutelados possivelmente foram 
determinantes para que eles recebessem essa educação, uma vez que se 
tratava de uma família com poucos recursos.56 Logo, percebe-se que, em 

muitos casos, a familiaridade dos tutores com a escrita era um elemento 

que aparentemente não determinava a educação destinada aos órfãos. 

Por outro lado, ao analisar o quadro anterior, constatei que os ór-
fãos que receberam o aprendizado de gramática muitas vezes possuíram 
tutores que possivelmente detinham certo conhecimento das letras, uma 

vez que se tratava de homens e mulheres com traços autográficos que 
poderiam ser classificados nos altos níveis de letramento, segundo os 

critérios dessa investigação, ou tutores que detinham estreitos laços com 

54  Foram identificadas quatro tutoras que não sabiam escrever o nome e direcionaram os 
órfãos para as letras, não sendo possível em apenas um caso identificar a fortuna dos órfãos 
analisados; já nos outros três casos, constatei serem fortunas superiores a 408$110. Logo, 
segundo os critérios adotados na tese de doutorado de Paula (2016) se tratavam de famílias 

abastadas ou com fortunas medianas.

55  Ver critérios socioeconômicos adotados na tese de Paula (2016)
56  A fortuna dos órfãos que estavam sob os cuidados de Matheus Homem da Costa, ou melhor, 
dos filhos de José Dias de Carvalho, era equivalente ao monte-mor de 357$875. Segundo os 
estudos de Paula (2016), em relação ao Termo de Mariana, valores menores que 408$110 

estavam entre as menores fortunas no final do Período Colonial. 
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membros ou cargos da Igreja. Ao analisar os casos de órfãos que foram 
instruídos em gramática, é possível identificar que os seus tutores possuí-
am traços autográficos completos (3) e estilizados (4). Seriam estes indícios 
de que os tutores mais instruídos eram aqueles que direcionavam seus 
tutelados aos estudos maiores? 

Após realizar a análise dos traços autográficos referentes aos 
tutores e aos pais dos órfãos, vislumbrei a possibilidade de recorrer às 

assinaturas dos próprios órfãos, na fase adulta, com o intuito de verificar os 
usos e as apropriações que estes fizeram da educação recebida durante 
o período da tutela. Os órfãos que foram instruídos em conhecimentos da 
leitura, da escrita e de gramática tornaram-se adultos capazes de fazer 
uso social da escrita ou detinham a habilidade de grafar o seu nome. Com 
o intuito de identificar alguma apropriação do aprendizado das letras rece-

bido pelos órfãos no período da tutela, recorri às assinaturas pertencentes 
a esses sujeitos na fase adulta. 

Por exemplo, analisando alguns registros, constatei que a tutora 
Joaquina Rosa de Santa Helena, ao direcionar seus filhos Francisco Alves 
Torres e Caetano Alves Torres ao aprendizado das letras, possibilitou que 
estes se instruíssem e aprendessem a escrever seus nomes, como pode 
ser corroborado pelas suas assinaturas,57 ou seja, provavelmente eles 

fizeram uso desse aprendizado oferecido durante a tutela. O mesmo pode 
ser observado quanto a Joaquim Gomes Lima58 e Pedro Gomes Lima,59 

filhos de Manoel Gomes Lima, que, depois do período da tutela, desenvol-
veram a capacidade de grafar seus nomes. Por fim, destaco o caso de José 
de Aquino Souza, que recebeu o aprendizado das primeiras letras durante 
a tutela de Thomaz Duarte Rodrigues, e que também fazia uso social da 
escrita,60 e o das assinaturas de Francisco Teixeira de Siqueira61 e José Lo-

57  Ver: Ação Cível, Primeiro ofício: Códice: 448, auto 9690, Torres, Francisco Alves. Ano de 1831 
e Ação Cível, Primeiro ofício: Códice 470 – auto 10738. Torres, Francisco Alves. Ano de 1840. 

58  Ver: Códice 74, auto 1618. Segundo ofício. Ano 1814 (Arquivo da Casa Setecentista de Mariana)
59  Ver: Códice 74, auto 1618. Segundo ofício. Ano de 1814 (Arquivo da Casa Setecentista de Mariana)
60  Ver: Códice 126, auto 2647. Primeiro ofício. Ano 1797. Página 39 verso. (Arquivo da Casa 
Setecentista de Mariana)

61  Ver: Códice 402, auto 8803. Primeiro Ofício. Ano de 1854. (Arquivo da Casa Setecentista de 
Mariana).
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pes da Costa62, filhos de Ana Maria do Nascimento e Caetana Ferreira da 
Silva, respectivamente, que corroboram a apropriação do ensino das letras 

ofertado pelas suas mães/tutoras. Durante a realização desta pesquisa, 
foram identificados outros traços autográficos pertencentes aos órfãos.63 

Provavelmente, tais registros deixados por esses sujeitos são indícios do 
aprendizado das letras obtido por eles durante o período da tutela. 

Com esta pesquisa, observa-se, também, quanto é necessário 
investir maiores estudos relacionados à dimensão da cultura escrita e à 

educação voltada para as letras na região das Minas. Maria Beatriz Nizza 
da Silva afirma que “no Brasil colonial a educação literária foi ministrada a 
um número muito restrito de crianças e jovens e, até a segunda década do 

século XIX, estes eram exclusivamente do sexo masculino” (SILVA, 1998, 
p. 219). O predomínio do sexo masculino no aprendizado das letras foi 
corroborado por esta pesquisa, mas, por outro lado, os resultados obtidos 

demonstram um considerável número de tutores que encaminharam seus 

tutelados para se instruírem nas letras, o que demonstra que esse aprendi-
zado, possivelmente, não era algo tão restrito como aponta a historiografia.

Conclusão

Apesar da dinamicidade da vida social que possibilita a existência 

de casos que fogem à regra, Bourdieu, em seus estudos, considera que 

famílias detentoras de capital cultural tendem a adotar estratégias visando 
reproduzir em seus descendentes o gosto pela cultura e educação. Essa 
teoria de Bourdieu explica que os indivíduos, ao optarem por determina-

das estratégias, não precisam fazer isso por meio de cálculos conscientes 
e racionais nem ser influenciados pelo meio externo, uma vez que, pelo 
habitus, eles adquirem um conhecimento prático sobre como lidar com 

as situações e preservar ou elevar sua posição social: “[...] os indivíduos 
iriam aprendendo desde cedo, na prática, que determinadas estratégias 

62  Ver: Códice 294 – Auto 5788, Ano 1877. (Arquivo da Casa Setecentista de Mariana).
63  Refiro-me aos filhos de João Ferreira do Valle e José Martins Vieira.
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ou objetivos são possíveis ou mesmo desejáveis para alguém com a sua 
posição social e que outros são inalcançáveis” (NOGUEIRA, 2004, p. 54).

A hipótese inicial deste trabalho era de que os tutores mais ins-

truídos tenderiam a desejar que os seus tutelados obtivessem distinção 
por meio da educação recebida durante o período da tutela ou fossem 
inseridos em postos ou cargos de relevância na região das Minas.

Ao analisar a documentação referente à educação de órfãos na 

América portuguesa, pude constatar com o caso da tutora Ana Maria da 

Silva, viúva de João Caetano Ribeiro, a importância que suas experiências 
prévias e o contato que ela teve com as letras exerceram em suas escolhas 

relacionadas à educação dos filhos que estavam sob a sua tutela. Conjun-

tamente, os dados obtidos durante a investigação apontam o direciona-

mento dos órfãos para as letras como escolha frequente tanto na tutela 

exercida por mulheres que detinham familiaridade com a escrita quanto 

por aquelas que não possuíam sequer a capacidade de grafar os próprios 
nomes. Em relação à instrução dos órfãos em gramática, identifiquei casos 
de tutores que possivelmente possuíam altos níveis de letramento ou 

estreitos laços com membros ou cargos da Igreja. De acordo com a pers-

pectiva de Bourdieu, as ações dos sujeitos estão significativamente vincu-

ladas às suas experiências como membro de um grupo social específico e 
a subjetividade de suas escolhas está fortemente ligada à posição social 

que estes ocupam. Portanto, na região das Minas no Período Colonial, 
diversas eram as estratégias educativas a que se poderia recorrer com o 

intuito de distinguir-se socialmente: as letras eram uma delas. 
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CAPÍTULO 15

Alfabetização e letramento: uma contribuição para 
as pesquisas sobre cultura escrita no século XVIII1

Fabrício Vinhas Manini Angelo

Introdução: em busca de um conceito

As relações entre os conceitos de alfabetização e de letramento 

são complexas e, por vezes, comportam múltiplos sentidos que buscam 
representar a complexidade dos fenômenos que esses conceitos buscam 
explicar. Diversos autores2 têm se debruçado sobre os fenômenos que 
são representados por conceitos como letramento, letrado, alfabeto, al-

fabetizado, analfabeto, alfabetismo, analfabeto funcional com o intuito de 

1  Texto baseado na tese defendida em 2017, intitulada “Herdeiros: o papel da família na 
educação das futuras gerações nos Termos de Sabará e Vila Rica (1710-1780)”, sob orientação 

da professora Thais Nivia de Lima e Fonseca. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/

handle/1843/BUBD-AW9P26. Acesso em: 3 mar. 2021. A pesquisa contou com o apoio da Capes 

por meio de Bolsa de Doutorado.

2  Para este caso, é importante consultar os trabalhos: Soares (1998, 2004, 2017), Ribeiro, Vóvio 
e Moura (2002), Galvão e Frade (2006), Galvão e Batista (2006), Galvão (2016), Graff (2016) e 

Chartier (2016).
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esclarecer essas relações, quase sempre muitos marcadas por questões 
contemporâneas que buscam compreender o papel do letramento/al-

fabetização para a nossa sociedade. Como lembra Graff (2016, p. 244), 
citando correspondência trocada com Ana Maria Galvão, datada de 20 

de março de 2013, existem, em português, pelo menos quatro sentidos 

para a tradução de literacy, o que parece denotar a complexidade dos 

fenômenos que esse conceito busca tratar. Portanto, uma única definição 
consensual de letramento é muito difícil, afinal, como bem aponta Magda 
Soares (1998) e que trataremos mais adiante, é uma palavra que busca 

apresentar tanto um processo quanto um estágio, que pode ser tanto de 

um grupo quanto de um único indivíduo:

Além disso, como o conceito de letramento varia de acordo 

com o contexto social, cultural e político, a interpretação ade-

quada de dados sobre letramento requer o conhecimento das 

definições com base nas quais foi avaliado e medido, e das 
técnicas de coleta de dados utilizadas (SOARES, 1998, p. 119).

Ainda em diálogo com Magda Soares:

Uma definição comum e universal não é possível, mas uma 
definição deliberadamente operacional, ainda que arbitrária, 
tanto é possível quanto é extremamente necessária para aten-

der aos requisitos práticos de procedimentos de avaliação e 

medição. Desse modo, haverá tantas estratégias operacionais 

para a medição do letramento quantos programas para sua 

avaliação e medição. Em outras palavras, o reconhecimento 

dos múltiplos significados de letramento conduz a uma diver-
sidade de definições operacionais, cada uma respondendo 
aos requisitos de um determinado programa de avaliação ou 

medição (SOARES, 1998, p. 116).

Portanto, conforme as citações e o que apresentamos anterior-
mente, o letramento sugere um fenômeno dinâmico, multidimensional 
e complexo que deve ser tratado pelas pesquisas acadêmicas. Contudo, 
para que isso ocorra de maneira adequada, deve-se estabelecer antes 

uma definição operacional para o contexto específico em que se está 
trabalhando, que pode tanto ser Minas Gerais no século XXI quanto um 
outro período ou região. Sendo assim, para Magda Soares:
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Essas considerações enfatizam a possibilidade e a necessida-

de de formulação de definições operacionais de letramento, 

construídas deliberadamente para responder às exigências 
de um determinado processo de avaliação e medição con-

fiáveis de letramento, e indicam tanto os maiores problemas 

inerentes a essa tarefa quanto algumas precauções para a sua 
realização (SOARES, 1998, p. 118).

Diante disso, as pesquisas devem se preocupar com conceitos 

operacionais em sua realidade pesquisada ou, de maneira mais precisa, 

conforme Magda Soares:

As pesquisas que se voltam para o estudo do número de 

alfabetizados e analfabetos e sua distribuição (por região, por 
sexo, por idade, por época, por etnia, por nível socioeconômi-
co, entre outras variáveis), ou que se voltam para o número 

de crianças que a escola consegue levar à aprendizagem 
da leitura e da escrita, na série inicial, são pesquisas sobre 

alfabetização; as pesquisas que buscam identificar os usos e 
práticas sociais de leitura e escrita em determinado grupo so-

cial (por exemplo, em comunidades de nível socioeconôrnico 
desfavorecido, ou entre crianças, ou entre adolescentes), ou 

buscam recuperar, com base em documentos e outras fontes, 

as práticas de leitura e escrita no passado (em diferentes 

épocas, em diferentes regiões, em diferentes grupos sociais) 
são pesquisas sobre letramento (SOARES, 1998, p. 23-24).

Isso tudo é apresentado por Soares para enfatizar que, apesar 
de ligados, alfabetização e letramento têm diferenças importantes que 

quase sempre têm implicações para as pesquisas em andamento. Assim, 
Soares aponta:

Uma última inferência que se pode tirar do conceito de letra-

mento é que um indivíduo pode não saber ler e escrever, isto 
é, ser analfabeto, mas ser, de certa forma, letrado (atribuindo 

a este adjetivo sentido vinculado a letramento). Assim, um 

adulto pode ser analfabeto, porque marginalizado social e 
economicamente, mas, se vive em um meio em que a leitura 

e a escrita têm presença forte, se se interessa em ouvir a 

leitura de jornais feita por um alfabetizado, se recebe cartas 
que outros leem para ele, se dita cartas para que um alfabe-

tizado as escreva (e é significativo que, em geral, dita usando 
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vocabulário e estruturas próprios da língua escrita), se pede a 
alguém que lhe leia avisos ou indicações afixados em algum 
lugar, esse analfabeto é, de certa forma, letrado, porque faz 
uso da escrita, envolve-se em práticas sociais de leitura e de 

escrita (SOARES, 1998, p. 24).

Embora as preocupações de Magda Soares (1998) estejam muito 
relacionadas à alfabetização e letramentos contemporâneos, suas refle-

xões têm muito a contribuir para o presente trabalho. Afinal, se letramento 

pode ser compreendido como o processo de inserção de uma pessoa 

ou grupo social em uma determinada cultura escrita, a palavra “letrado” 

guarda dois inconvenientes para o período tratado neste artigo (séc. XVIII). 
Primeiro porque “letrado”, segundo os dicionários de época (MORAES, 
1789; BLUTEAU, 1712-1734), quase sempre significa “advogado” ou, nas 
palavras de Moraes (1789), “letrado” pode ser definido como “o homem 
que sabe letras, que teve estudos; de ordinário se entende dos advogados 

e juristas”. O segundo motivo é que o termo “letramento” guarda uma 

ambivalência nos dias de hoje, pois diz sobre um processo quase “natural”, 
especialmente em sociedades grafocêntricas, que leva todo indivíduo a 
um certo grau de letramento, como foi bem apontado anteriormente a 

partir do diálogo com os trabalhos de Magda Soares (1998), e, além disso, 

esse termo pode também denotar um processo claramente planejado em 

um ambiente mais ou menos controlado que elenca práticas de letramen-

to como fazendo parte do processo de alfabetização e vice-versa. Isto é, 
existem métodos, planejamentos, fórmulas claramente estabelecidas na 

atual forma escolar que buscam o letramento.

Em complemento ao discutido, Magda Soares ainda aponta algu-

mas questões que são importante para o que pretendemos aqui:

A discussão feita evidencia que avaliar e medir o letramento 

é uma tarefa altamente complexa e difícil: ela exige uma de-

finição precisa de letramento, indispensável como parâmetro 

para a avaliação e a medida, mas qualquer tentativa de res-

posta a essa exigência traz sérios problemas epistemológicos. 
Concluiu-se que o letramento é uma variável contínua e não 
discreta ou dicotômica; refere-se a uma multiplicidade de habi-
lidades de leitura e de escrita, que devem ser aplicadas a uma 
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ampla variedade de materiais de leitura e escrita; compreende 

diferentes práticas que dependem da natureza, estrutura e 
aspirações de determinada sociedade (SOARES, 1998, p. 112).

Leva-se em consideração essas observações e o que outros 
autores3 apontam, principalmente no que tange ao equívoco de polarizar 
excessivamente culturas orais e culturas escritas, além dos que sugerem 

uma certa visão evolucionista que busca hierarquizar as culturais orais 
como sempre inferiores ou pré-lógicas e as culturas escritas como repre-

sentando um estágio acima na evolução da mentalidade humana. O pre-

sente capítulo busca apresentar uma metodologia alternativa que procura 
mensurar de alguma maneira a relação dos testadores, nossos agentes 

históricos investigados, com os escritos (ou talvez mais corretamente com 
a cultura dos escritos) (ANTUNES, 2020) e até aventar os caminhos percor-

ridos para alcançar um determinado nível de letramento. 

Claro que toda metodologia apresenta limitações, em especial 
quando relacionadas às fontes e ao tipo de informação que é possível 
retirar desses documentos. Como a principal fonte trabalhada aqui são os 
testamentos, dificilmente é possível ter acesso à assinatura do testador 
porque, apesar de no documento original constar a assinatura, normal-

mente tem-se acesso não ao original, mas ao seu translado em um livro de 

registro de testamentos. Nesse sentido, a metodologia busca identificar, 
por meio das declarações registradas nos testamentos, o nível de convívio 
do testador com a cultura dos escritos. 

Com essa metodologia, busca-se trazer à baila uma discussão 
sobre metodologias ou indicadores possíveis para aferir o grau de letra-

mento4 do testador. Contudo, pode surgir uma dúvida sobre a vantagem 
de se construir uma métrica do nível de letramento ou de intimidade do 

3  Aqui os trabalhos mais relevantes são de: Galvão e Frade (2006), Galvão e Batista (2006), 
Galvão (2016), Graff (2016) e Chartier (2016).

4  O debate sobre letramento, alfabetismo X analfabetismo, é bastante complexo, antigo entre 

membros da Academia Brasileira e entre instituições da sociedade civil organizada. Para ter uma 

pequena visão, recomendamos a leitura de Soares (1998, 2004, 2017), Ribeiro, Vóvio e Moura 

(2002) e Ação Educativa e Instituto Paulo Montenegro (2016). No entanto, para o presente 

trabalho, compreendemos como letramento o nível de intimidade de um indivíduo ou grupo 

social com o escrito que, é claro, tem conexões com seu nível de alfabetismo. Nesse sentido, 



303

história da educação: sujeitos na/da história

testador com o escrito ou com uma determinada cultura do escrito. Isso se 
torna razoável quando consideramos que não há um outro indicador mais 
concreto, como o uso do nível das assinaturas apresentado por Justino 
Magalhães (1994). A metodologia aqui proposta pode ser relacionada aos 
indicadores propostos por Magalhães (1994) na expectativa de se obter 
um quadro mais completo sobre o nível de alfabetização/letramento dos 

grupos ou mesmo de indivíduos que estão em análise. Essa métrica tam-

bém pode ser usada para comparar o nível de intimidade ou inserção de 
um indivíduo ou grupo social na cultura dos escritos. Com isso, é possível 
comparar regiões ou grupos sociais distintos. Contudo, deve-se deixar 
claro que não será estabelecida uma polarização muito clara entre letra-

dos ou iletrados, ou ainda entre alfabetizados e analfabetos, justamente 
para evitar uma dicotomização ou uma visão evolucionista tão comum em 
trabalhos anteriores. Certamente, o que será apontado ainda necessitará 
ser muito discutido, por isso trata-se de uma pequena contribuição.

Para o que nos interessa aqui especificamente, letramento será 

compreendido como um processo de inserção de um indivíduo ou grupo 
social em uma determinada cultura escrita, dita legítima. Dessa forma, 
busca-se compreender como um indivíduo ou grupo social desenvolveu 
intimidade ou competência para lidar, valorizar, guardar, registrar, com-

prar, ler, produzir, emprestar, cuidar de diversos tipos de escrito. A partir 
disso, acredita-se que é possível compreender as diversas trajetórias de 
letramento possíveis para o século XVIII, presentes neste texto. Esses 
percursos podem se relacionar a uma multiplicidade de ações que eram 
direcionadas para o tratamento de escritos que possuem distintos níveis de 
complexidade. Muitas vezes, um determinado nível de letramento não im-

plica necessariamente saber ler, o que torna muito flexível a fronteira entre 
o letrado ou iletrado. Por fim, deve-se considerar que as culturas marcadas 
pela oralidade podem muito bem influenciar a cultura dos escritos, assim 
como o contrário pode ocorrer, o que permite compreender como esse 

processo conecta diversas áreas como a História da Educação, a História 

com esse debate, busca-se os sentidos da palavra derivada de literacy ou, em português de 

Portugal, literacia. 
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do Livro e da Leitura, a História da Escolarização e da Alfabetização e 
Letramento. Por ora, essa é uma definição operacional para compreender 
o que pretendemos com o presente trabalho.

Uma problematização

Essas justificativas se tornam mais importantes quando fica claro, 
como mencionado anteriormente, que nenhuma metodologia é perfeita, 

mesmo quando parte da assinatura do agente histórico investigado, con-

forme salienta Peter Burke (2012):

Por algum tempo, os historiadores dedicados a estudos sobre 
alfabetização acreditaram que uma assinatura em um registro 
de casamento, por exemplo, era um bom índice da capacida-

de de ler, embora não da capacidade de escrever qualquer 

coisa a mais. Mais recentemente, surgiram dúvidas. Conforme 
destacado, algumas pessoas que sabiam ler eram incapazes 
de assinar (porque certas escolas ensinavam a leitura, mas 

não a escrita) e até algumas pessoas que eram capazes de 
escrever pode ter feito uma cruz no registro de casamento em 
vez de assinar, para não constranger um cônjuge analfabeto. 
Tais objeções não são insuperáveis, porém, mas uma vez, 
servem para salientar as dificuldades de passar de dados hard 

para dados soft (BURKE, 2012, p. 66).

Além disso, existem outras críticas à avaliação do nível de alfabeti-

zação do testador a partir da assinatura, pois nem sempre uma assinatura 
elaborada significava um grande contato com o escrito (MAGALHÃES, 
1994; ALMEIDA, 2014). Da mesma forma, muitas vezes, ter uma assinatura 
mal traçada pode ter outros motivos que não os relacionados ao grau de 

letramento/alfabetização daquele sujeito histórico, como doença ou se-

quelas por algum acidente. Isso é bastante relevante quando se consulta 
documentos produzidos no fim da vida e de proximidade da morte, que 
normalmente vêm acompanhados de doenças, como é o caso dos testa-

mentos. Também é importante ressaltar que não assinar um documento 

não significava o completo desconhecimento do código escrito. Muitas 
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vezes, uma testadora não assinava apenas por ser mulher, mas isso não 
queria dizer que ela não soubesse escrever ou ler. Além disso, não saber 
escrever não significa que a pessoa não soubesse fazer qualquer repre-

sentação do escrito que atenda às suas necessidades ou até das pessoas 

que estão próximas a ela. Sendo assim, deve-se ressaltar que, quanto 

mais oportunidades se têm de cruzar uma informação com outras, mais 
confiável será o indicador de intimidade/inserção do agente histórico ou 
do grupo social pesquisado na cultura dos escritos. Em que pese a crítica 
de Burke (2012) aos indicadores quantitativos, aqui se buscou um indicador 

a partir da contagem de determinadas informações sobre a relação do 
testador com o escrito, como forma de complementar informações da 
ordem qualitativa. Para isso, construiu-se a presente metodologia a partir 
das informações que são possíveis de coletar nos testamentos mineiros 

do século XVIII das vilas de Sabará e Vila Rica. Sendo assim, começa-se 
a análise aqui pela condição de assinatura do testador, como pode ser 

observada no quadro 1:

Sabará Vila Rica

Assinatura HL HF HNI ML MF MNI HL HF HNI ML MF MNI Tot

Assinou 112 1 1 3 1 - 130 3 1 5 2 - 259

Assinou com Cruz 6 6 - 3 11 - 12 3 - 1 16 - 58

Não assinou 12 3 - 8 14 6 11 - - 5 9 1 69

Não declara 17 - 1 - 2 - 7 - - - - - 27

Tot. Parcial 147 10 2 14 28 6 160 6 1 11 27 1 413

Totais por gênero 159 48 167 39 413

Legenda: (*) Neste quadro, as siglas HL, HF, HNI, ML, MF e MNI significam respectivamente: 
Homens Livres, Homens Forros, Homens não identificados, Mulheres Livres, Mulheres Forras e 
Mulheres não identificadas.
Quadro 1 – Condição de assinatura do testador (1721-1780).*
Fontes: APM, AHCBG, AHCP, AEPNSPOP e AEPNCADOP.5

5  Os Arquivos, fundos e livros consultados para obter os dados da tabela foram: Ibram/MO/CBG 
– CPO/LT Códices – 01(1), 02(6), 3(8), 05(11), 04(9), 06(12), 07(13), 08(16), 12(21), 20(33), APM/

CMS – Códices – 020, 190 e 200, Ibram/MI/AHCP – Códices – 93-460 e Volumes – 001-011 e 
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A partir desse quadro 1, percebe-se que a maior parte dos testa-

dores dessa amostra assinou seus testamentos e constata-se pelos dados 

que são 259 indivíduos assinando seus documentos, ou seja, cerca de 
63% dos testadores aqui pesquisados apresentam dados que permitem 
considerá-los como sendo alfabetizados.6 Dentro da amostra, além de 

homens livres, mulheres e mesmo forros assinam seus testamentos. Essa 

proporção de alfabetizados não chega a ser uma novidade, pois Justino 
Magalhães já indicava isso a partir do seu trabalho com as assinaturas: 

No que se refere ao mundo rural português, que constitui a 

principal preocupação deste trabalho, constata-se a existên-

cia de uma taxa razoável de alfabetizados, desde finais do 
século XVII, cujos processos de alfabetização se desenvolve-

ram sob influência de fatores endógenos e exógenos. Uma 
alfabetização que se inscreve, sob o ponto de vista socioló-

gico, num quadro de hegemonização de certos estratos, em 
consonância com o rendimento econômico e o desempenho 
de funções socioprofissionais e administrativas com impacto 
social e culturalmente bem reconhecido. O urbanismo e o 

elemento concelhio, nomeadamente ao nível da integração 
e da busca e uma autarcia econômico e ao nível da aplicação 
da justiça, onde também se fazia sentir alguma influência da 
administração central, funcionam como fatores exógenos 

fundamentais (MAGALHÃES, 1994, p. 20).

Segundo Magalhães (1994, p. 21), havia um fluxo alfabetizador 
muito claro no mundo português, ao afirmar que “Para o Antigo regime 
em hipótese, o fenômeno da alfabetização funciona, quer no mundo rural, 
quer no mundo urbano, sob uma lógica de irradiação cultural de cima 

para baixo, afetando de forma diferenciada os diversos estratos sociais”. 

No caso de Minas Gerais, parece existir também um fluxo irradiador, o que 

3299-3305, AEPNSPOP – Livros de Testamento – 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 

1929, 1930, 1943 e 1944, e AEPNCADOP – Códices – 5.2.1.4, 6.19.94 e 6.12.1.

6  É importante compreender que a definição de alfabetizado mudou muito ao longo da 
história. Em alguns momentos, saber assinar o nome era suficiente para ser identificado como 
alfabetizado, em outros momentos, havia a necessidade de ler uma pequena frase ou bilhete 

com compreensão para ser considerado alfabetizado. Portanto, é uma definição sócio-histórica 
e que se modifica ao longo do tempo. Neste trabalho, busca-se, com isso, apenas indicar que, 
assinado o testador daquele período, poderia ser considerado alfabetizado.
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deve explicar a diferença de contato com o escrito entre Vila Rica e Sabará, 
pois a primeira, por estar mais próxima da sede do governo da capitania e 

ter diversos moradores ocupando postos no aparato estatal, apresenta um 

maior índice de testadores alfabetizados na amostra aqui pesquisada. No 
entanto, mesmo havendo uma tendência geral muito próxima ao que Jus-

tino Magalhães encontrou para Portugal, existem diferenças substanciais. 

No entanto, tomando por base as paróquias estudadas, 

constata-se que as populações rurais do Antigo Regime 
convivem com taxas de alfabetismo na ordem de 25 por 
cento dos adultos masculinos, entre autóctones e residentes, 

podendo excepcionalmente aproximar-se dos 50 por cento. A 
capacidade de renovação das gerações alfabetizadas restrin-

ge-se contudo a níveis mais baixos, situando-se as taxas de 
alfabetização entre 10 e 20 por cento, entre os autóctones, por 
períodos geracionais de dez anos (MAGALHÃES, 1994, p. 26).

Diferentemente do que Justino Magalhães encontrou, o grupo aqui 

pesquisado é fortemente alfabetizado. Segundo apontado anteriormente, 
mais de 60% dos testadores da amostra assinaram seus testamentos. Sen-

do assim, isso parece ser um indicador de que nesse grupo existia uma boa 

valorização do escrito, inclusive como estratégia de distinção que deve 
ser transmitida às gerações seguintes e como um indicador de que esse 
grupo é fortemente alfabetizado. No entanto, isso não significa de maneira 
alguma que essa realidade pode ser generalizada para além das vilas 
que estão sob observação. Em uma análise mais fina, é possível perceber 
uma importante distinção entre Sabará e Vila Rica. Na primeira, o grupo de 
testadores parece ser menos alfabetizado que os testadores da segunda. 
Isso parece estar relacionado com a maior proximidade, na segunda vila, 
dos testadores com os postos/cargos vinculados à administração colonial 

e a efetiva ocupação desses cargos pelos próprios testadores. Deve estar 

claro que, em geral, o efetivo exercício dessas funções implica o mínimo 
conhecimento e manejo dos escritos. As implicações desse dado serão 
apresentadas em maiores detalhes um pouco mais à frente. Por hora, é in-

teressante compreender melhor aqueles que não assinaram ou assinaram 

com uma cruz. Para isso, é fundamental a análise do quadro 2.



308

história da educação: sujeitos na/da história

Indicadores Sabará Vila Rica Tot.

Por não saber ler e escrever 32 11 33

Por não saber escrever 7 3 10

Por ser mulher 6 0 6

Por não poder 10 4 14

Por estar doente ou sequela 6 6 12

Não declara 17 3 20

Totais 78 27 95

Quadro 2 – Indicadores dos motivos para não assinar nas duas vilas (1721-1780).
Fonte: APM, AHCBG, AHCP, AEPNSPOP e AEPNCADOP.7

Fica evidente, a partir do quadro 2, que muitos testadores não 

assinaram seus testamentos por motivos outros que não eram necessa-

riamente o fato de saber ler ou escrever. A partir desse conjunto de justi-

ficativas, percebe-se que muitos testadores estavam doentes ou tinham 
algum tipo de sequela oriunda de doenças, o que traz implicações para o 
objeto aqui pesquisado, pois impedia a assinatura, mas não indicava que o 

testador não soubesse escrever ou ler. Outro elemento muito importante 

para o objeto de estudo é que, entre aqueles que não assinaram ou assi-

naram com uma cruz, porque estavam doentes ou por estarem com a mão 
trêmula, não indicava desconhecimento do código escrito. Sendo assim, 

não é estranho encontrar testadores que, mesmo não podendo assinar, 

mantiveram registros escritos, provavelmente de outro tempo, como livros 

de razão8 ou que distribuíram papéis referentes a créditos e débitos, mui-
tas vezes assinados pelos próprios testadores. 

7  Os Arquivos, fundos e livros consultados para obter os dados da tabela foram: Ibram/MO/CBG 
– CPO/LT Códices – 01(1), 02(6), 3(8), 05(11), 04(9), 06(12), 07(13), 08(16), 12(21), 20(33), APM/

CMS – Códices – 020, 190 e 200, Ibram/MI/AHCP – Códices – 93-460 e Volumes – 001-011 e 

3299-3305, AEPNSPOP – Livros de Testamento – 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 

1929, 1930, 1943 e 1944, e AEPNCADOP – Códices – 5.2.1.4, 6.19.94 e 6.12.1.

8  Os Livros Razão podem ser definidos como o registro de débitos e créditos que os testadores 
tinham. Ainda são utilizados e são obrigatórios para todas as empresas no Brasil, além de 

serem fundamentais para determinar o lucro real das empresas, bem como para o levantamento 

patrimonial dos proprietários e sócios.
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Em relação à feitura dos testamentos, são pouquíssimos os tes-

tadores que fizeram seus próprios testamentos. Por isso, muitas vezes, 
vê-se que o testador pediu a alguém para fazer seu testamento, não por 
não saber escrever ou ler, mas, pelo menos em alguns casos, porque o 

testador apenas não sabia fazer o testamento. Nesses casos, a situação 
fica mais clara quando o testador informa que pediu a alguém para que 
fizesse seu testamento “por não saber bem escrever ou ler”, mas mesmo 
assim informa que assinou seu testamento ou que mantinha um Livro 

de Razão. Nesse caso, observa-se a constituição de pessoas que tinham 
como profissão tratar da elaboração das últimas vontades dos testadores 
nas vilas pesquisadas. Portanto, fazer os testamentos era uma atividade 

especializada que exigia um certo conhecimento da legislação sobre 
sucessão vigente em Portugal e seus domínios durante o período.

Outra temática que tem uma longa tradição na historiografia, a 
relação de gênero na inserção na cultura dos escritos, deve ser tratada com 

cuidado, mas aqui isso não será levado mais adiante. Contudo, é importante 
perceber que algumas mulheres informaram que não assinaram seus testa-

mentos por serem mulheres, e isto não significa que não soubessem ler ou 
escrever. Importante frisar que, nesse caso, foi registrada essa informação 
apenas quando ela aparecia sozinha e não vinha acompanhada de outra 
informação, como “por ser mulher e não saber ler e escrever”. Portanto, os 
dados que estão registrados no quadro 2 informam sobre as mulheres que 

não assinaram apenas por serem mulheres. É bem provável que essa situa-

ção esteja relacionada com aquilo que Burke (2012, p. 66) indica, que muitos 
cônjuges não assinavam “para não constranger um cônjuge analfabeto” 
ou mesmo por ser aquela sociedade misógina. Para as pretensões do pre-

sente texto, não é possível avançarmos muito mais além dessas primeiras 
constatações. Além disso, para que discutamos um pouco mais sobre as 
potencialidades dessa metodologia para analisar as diferenças de gênero 

na inserção em uma cultura dos escritos dita legítima, para o século XVIII, 
seria necessário verticalizar a abordagem das pesquisas.

Por fim, outra reflexão que deve ser feita aqui é sobre os testa-

dores forros, os quais constatamos que poucos deles declararam assinar 

seu testamento. Na verdade, a maioria declara assinar “com uma cruz”, 
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o que indica claramente um baixo nível de letramento, mas, ainda assim, 

não deixa de ser notável que alguns forros, mesmo mulheres, assinaram 

seus testamentos. Para essa reflexão, devemos considerar a existência de 
caminhos de alfabetização/letramento para escravos ou forros que não 

necessariamente passavam pela frequência a uma “escola”, como com-

preendida para aquele período. Além disso, mesmo que o forro declare 
não assinar, isso não significava que não tinham qualquer contato com os 
escritos ou mesmo que não soubessem ler e/ou escrever em algum outro 

idioma, como bem já tratou a historiografia.9

Pelo apresentado, os dados sobre a assinatura, especialmente 
quando não se tem o documento original, tornam-se bastante impreci-

sos e trazem distorções sobre a real relação do testador com o escrito. 
Portanto, se forem considerados os testadores que não puderam assinar 
seus testamentos por motivos de adoecimento ou outros, constata-se que 

se trata de um grupo social fortemente letrado. Isso deve ser analisado 
considerando, nesse grupo, o grande número de homens e a grande 

quantidade deles que pareciam depender do escrito em sua profissão/
negócio, como é o caso dos comerciantes, clérigos ou militares, assim 

como advogados. 

Apresentando uma métrica

Seguindo a análise sobre o grau de letramento do grupo ora pes-

quisado, percebe-se, a partir do quadro 3, que foram poucos os testadores 

que escreveram seus próprios testamentos. Os que o fizeram eram, na 
maioria das vezes advogados, padres, militares ou pessoas que trabalha-

vam cotidianamente com leis ou com a escrita de testamentos. A partir 

desse quadro, inicia-se a explicação da metodologia que busca mensurar 

a intimidade dos testadores com os escritos e apresentar os motivos para 

elencar esses indicadores e qual a implicação deles para o contato e inti-

midade com a cultura dos escritos. A metodologia consiste em, a partir da 

leitura das fontes, identificar 14 critérios que os testadores citam ou não 

9  Fonseca (2006, 2008, 2009), Moraes (2007) e Paiva (2006).
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em suas últimas vontades. Portanto, para cada critério, existem os valores 
0 e 1 apenas. A partir disso, os critérios só poderão ser contabilizados uma 
única vez, independentemente de quantas vezes forem citados nos tes-

tamentos de nossos agentes investigados. Isso se justifica, pois, uma vez 
mencionada, estamos considerando que esse testador domina, ainda que 

minimamente, uma determinada habilidade/competência.10

Os critérios são os seguintes: fez o próprio testamento, assinou 
o próprio testamento, motivo para não assinar, possuiu Livro de Razão, 
assento, rol, distribuiu créditos ou clarezas, recorreu à justiça, mantém 
sociedade nos negócios, possui livros ou livraria, possuiu escritório, móveis 

de escritório ou de livraria para escrita, leu o próprio testamento, rece-

beu cartas ou emitiu cartas, assinou outros documentos, atuou com uma 

profissão que indica leitura ou possuiu algum título que indica intimidade 
com o escrito (padre, doutor, advogado etc.). Cada um desses critérios só 
poderia ser pontuado uma única vez e cada um deles é considerado in-

dependente dos demais. Portanto, independentemente de quantos livros 
tinham, ou quantos papéis emitiram ou quantas cartas receberam, isso 

conta apenas um ponto. Tendo isso em mente, é possível estabelecer um 
score que permite graduar ou estabelecer uma métrica ou indicador que 

permita a mensuração da inserção dos testadores na cultura dos escritos 

e, ao mesmo tempo, mensurar esse nível para um grupo social ou para os 
habitantes de uma cidade/vila. Isso permite estabelecer uma métrica que 
possibilita a comparação entre pessoas, entre grupos, entre vilas/cidades, 

entre tempos e espaços, atividade fundamental na pesquisa acadêmica.

Apresentada a metodologia geral, a partir daqui trata-se em maiores 

detalhes cada um dos indicadores e suas consequências para a análise aqui 

sugerida. A partir do quadro 3, percebe-se que são raríssimos os testadores, 
mesmo os que apresentam outros indicadores de contato com escrito, que 

escreveram seus testamentos. Na verdade, apenas 19 testadores escreve-

ram seus próprios testamentos na amostra de 413. Em geral, os testadores, 
mesmo sendo pessoas que lidavam com a escrita cotidianamente, preferiam 

delegar essa tarefa para um terceiro. Isso parece estar relacionado à proxi-

10  Aqui, não busquei diferenciar habilidade de competência, pois isso exigiria mais investigação 
mais verticalizada sobre a historicidade dessas capacidades no século XVIII. Para um primeiro 

contato com esse debate, vale consultar Perrenoud (1999).
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midade da morte e ao quadro muitas vezes debilitado em que o testador se 
encontrava. Além disso, a escrita de um testamento exigia conhecimentos 

sobre a legislação que regulamenta a sua feitura e um domínio sobre o 
direito de sucessão fundamental para a criação de um documento que res-

peite a legislação do período, sendo, portanto, necessário um conhecimento 
especializado. Por isso, tornava-se necessário e até mesmo conveniente a 
determinação de um terceiro, normalmente licenciado (advogado), militar 

ou padre, para escrever o testamento. 

Indicadores Sabará
Vila 

Rica
Tot.

Fez o próprio testamento. 11 8 19

Assinou o próprio testamento. 122 139 261

Motivo para não assinar. 134 148 282

Possuiu livro de razão, assento, rol. 48 49 97

Distribuiu créditos ou clarezas. 47 67 114

Recorreu à justiça. 2 2 4

Mantém sociedade nos negócios. 5 4 9

Possui livros ou livraria. 2 4 6

Possuiu móveis de escritório ou de livraria para escrita. 0 3 3

Leu o próprio testamento. 12 21 33

Recebeu cartas ou emitiu cartas. 0 1 1

Assinou outros documentos. 3 1 4

Atuou com uma profissão que indica leitura. 8 5 13

Título que indica intimidade com o escrito (Padre, doutor etc.). 8 13 21

Total 402 465 867

Quadro 3 – Outros indicadores de intimidade com a cultura escrita (1721-1780).*
Fonte: APM, AHCBG, AHCP, AEPNSPOP e AEPNCADOP.11

11  Os Arquivos, fundos e livros consultados para obter os dados da tabela foram: Ibram/MO/
CBG – CPO/LT Códices – 01(1), 02(6), 3(8), 05(11), 04(9), 06(12), 07(13), 08(16), 12(21), 20(33), 

APM/CMS – Códices – 020, 190 e 200, Ibram/MI/AHCP – Códices – 93-460 e Volumes – 001-
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O indicador “assinou o próprio testamento” ou “assinou outros 

documentos” são os indicadores paradigmáticos da metodologia. Indicam 
de forma mais clara se o testador é ou não alfabetizado, apesar das ressal-
vas já discutidas anteriormente. No entanto, entende-se que aqui se tem 

acesso à informação sobre a condição de assinatura ou não do testamento 

(não saber, estar doente, ser mulher). Sendo assim, esses indicadores, em 

conjunto aos demais, permite-nos ter uma visão mais geral sobre o grau de 

intimidade do testador com o escrito e não propriamente sobre o nível de 
alfabetização do agente histórico pesquisado. Além disso, são indicadores 
que permitem estabelecer uma certa gradação nos níveis de letramento, 

em especial no século XVIII.
O indicador “motivo para não assinar” buscou identificar a justificativa 

para a não assinatura. Nesse caso, não assinar por não saber ler ou escre-

ver significa ter 0 (zero) ponto nesse critério. Contudo, não assinar por não 
poder, por estar doente ou por ser mulher faz com que o testador pontue 
nesse critério. Obviamente, pontuar somente nesse indicador não diz muito 
sobre a intimidade do testador com o escrito, mas muitos testadores não 

assinaram por estarem doentes, mas mantinham Livros de Razão ou haviam 
distribuído recibos e outros papéis que denotavam contato com o escrito ao 
longo da vida. Especialmente por isso, buscou-se construir esse indicador 

alternativo que possibilitasse mensurar o contado do testador com o escrito.

Possuir Livro de Razão, de assento, rol com dívidas e créditos ou dis-

tribuir créditos e clarezas ou mesmo manter sociedade nos negócios deixa 
patente uma intimidade com o escrito pois, em geral, esses indicadores 

permitem ao testador algum tipo de contato com um tipo de escrita muito 

específico, a escrita contábil, o que indica o conhecimento de primeiras 
letras e uma especialização em um tipo de escrita específica. Claro que se 
pode argumentar que possuir um livro de contabilidade não significa que 
é o próprio testador que nele escreve e nem que manter sociedade nos 

seus negócios indica que quem faz os registros é o testador. No entanto, 
como o objetivo é indicar o grau de intimidade do testador com as letras 

e não se ele é realmente alfabetizado, esses indicadores cumprem o seu 

011 e 3299-3305, AEPNSPOP – Livros de Testamento – 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 

1928, 1929, 1930, 1943 e 1944, e AEPNCADOP – Códices – 5.2.1.4, 6.19.94 e 6.12.1.
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papel por trazer maior riqueza de detalhes sobre as possíveis relações dos 
sujeitos com alguns tipos de escrita, neste caso, a escrita contábil. Além 

disso, esse indicador é muito relevante principalmente para uma amostra, 

como a da presente pesquisa, dominada por pequenos comerciantes e 

homens que tinham diversos negócios e alguns deles em sociedade.

Recorrer à justiça não indica que o testador saiba ler ou escrever, 
mas indica que o testador sabe o valor do escrito e qual a sua utilidade 

em certos momentos. Portanto, indica uma competência no uso social 
da escrita em um contexto eminentemente marcado por papéis escritos, 

que têm o poder de obrigar homens a tomarem atitudes indesejadas por 

eles. Nesse sentido, percebe-se que foram poucos os testadores que 

registraram em seus testamentos que tinham querelas sendo resolvidas 

por intermédio da justiça mas, ao mesmo tempo, percebe-se que quem 

se utilizou disso, atribuía um grande valor à escrita. 
Saber assinar, possuir livros ou livraria (nesse caso, significa possuir 

bibliotecas em casa) ou possuir móveis de escritório ou de livraria para a es-

crita ou guardar livros parece indicar mais que uma intimidade com escrito, 

mas que o testador se utiliza recorrentemente desses livros e dos móveis 
de escritório para escrever ou mesmo que os respeita – por exemplo, 

apontando lugares específicos longe de possíveis problemas para guardar 
esses objetos. Isso pode indicar mesmo um respeito de um guardião da 
cultura dos escritos, ou seja, uma pessoa que trabalha diretamente com 

a produção destes. Claro que se pode argumentar que o testador possuir 
isso não significa que leia os livros ou que usa os móveis para escrever. No 
entanto, tendo em vista o objeto de pesquisa, tratar do contato do testador 

com o escrito sendo por meio de livros ou biblioteca ou ainda por meio de 

móveis relacionados à escrita ou à leitura é fundamental na determinação 

do contato dos testadores com o escrito.

Outros indicadores que denotam um certo grau de intimidade do 

testador com as letras são os que tratam de registrar se o testador leu o 

próprio testamento ou que recebeu cartas ou emitiu cartas. Mais uma vez, 
pode-se argumentar que isso não indica que o testador sabia escrever 

pois, na época, aprendia-se de maneira separada o escrever e o ler. Além 

disso, receber e emitir cartas não significa que o testador leu ou escreveu as 
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cartas; na verdade, ele pode ter pagado alguém para escrever ou ler esses 

documentos. No entanto, tudo isso indica, mesmo assim, algum grau de 

valorização e contato com as letras, inclusive para além do interesse instru-

mental/legal ou comercial, envolvendo o envio e recebimento de notícias. 
Por fim, atuar em uma profissão que indica leitura ou ter um título, 

que indica intimidade com o escrito (padre, doutor etc.) permite aventar que 

a leitura ou a escrita fizeram parte da vida do testador em algum momento. 
Para fazer uma análise dos títulos e compreender como eles funcionam 
na distinção social, é necessário compreender os seus significados. Na 
maior parte dos casos, os títulos aqui mencionados denotam um título 
acadêmico como doutor, ou religiosos (padre, reverendo, abade etc.), uma 

patente militar com alguns casos específicos. Inicialmente, apresentou-se 
esse título com o objetivo de aferir o grau de letramento. No entanto, esses 

títulos também são indicadores de distinção social, como o caso de “dona” 
para as mulheres que, apesar de não possuírem uma atividade profissional, 
diz muito sobre a posição social daquela mulher. Aliás, existem posições 
sociais que não são mencionadas apenas pelos títulos, mas, certamente, 
por constituírem a profissão do testador, como desembargador, mestre 
de primeiras letras, boticário etc. Independentemente da posse ou não 
de título de distinção ou mesmo saber fazer ou não testamentos, o im-

portante é perceber que o grupo aqui pesquisado parece ser fortemente 

alfabetizado e, em alguma medida, lidar, até mesmo profissionalmente, 
com o escrito cotidianamente. A indicação do título possuído pelo testador 
e a profissão que exerce tem implicações para o objeto aqui pesquisado, 
pois aponta um grupo que domina bem o escrito. Justino Magalhães já 

demonstra isso quando informa que:

desde finais do século XVIII há uma intensificação da procura 
de alfabetização por parte de certos grupos socioprofissionais 
urbanos e rurais. Essa procura encontra resposta em cadeiras 

particulares de Primeiras Letras que se disseminaram pelas 
paróquias e na capacidade de os filhos de algumas famílias 
rurais se deslocarem para casa de familiares e parentes a fim 
de aprenderem a ler e escrever, nomeadamente a assinar. É 
uma matéria que permanece de algum modo obscuro (MA-

GALHÃES, 1994, p. 322).
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De outra maneira, Magalhães aponta isso quando afirma que:

há grupos socioprofissionais que surgem maioritariamente 
alfabetizados. A situação parece depender do encontro ou 
do desencontro de duas lógicas distintas: uma de sentido 
horizontal, uniformizador e metodologicamente estruturada, 
servida por estratégias de escolarização; outra de sentido 
verticalizante, selectivo que, admitindo níveis mínimos de ini-
ciação alfabética, não controla os diversos processos e níveis 
de alfabetização coexistentes (MAGALHÃES, 1994, p. 322-323).

A partir dessas considerações, estabeleceu-se um quadro (ver 
quadro 4) o qual permitiu aferir o número de testadores e grau de intimi-
dade dos testadores com a cultura dos escritos por meio do número de 

vezes que uma determinada competência apareceu em seu testamento. 

Sabará Vila Rica

Nível HL HF HNI ML MF MNI HL HF HNI ML MF MNI Tot

0 18 9 - 7 25 2 16 3 - 5 22 1 108

1 7 - 1 4 2 3 12 - - 1 2 - 32

2 44 1 - 1 - 1 55 2 1 3 3 - 111

3 47 - - 2 1 - 29 1 - 1 - - 81

4 21 - - - - - 27 - - 1 - - 49

5 8 - 1 - - - 13 - - - - - 22

6 2 - - - - - 6 - - - - - 8

7 - - - - - - 1 - - - - - 1

8 - - - - - - 1 - - - - - 1

Tot. Parcial 147 10 2 14 28 6 160 6 1 11 27 1 413

Totais por 
gênero

159 48 167 39 413

Legenda: (*) Neste quadro, as siglas HL, HF, HNI, ML, MF e MNI significam respectivamente: 
Homens Livres, Homens Forros, Homens não identificados, Mulheres Livres, Mulheres Forras e 
Mulheres não identificadas.
Quadro 4 – Nível de intimidade dos testadores por sua condição social (1721-1780).*
Fonte: APM, AHCBG, AHCP, AEPNSPOP e AEPNCADOP.12

12  Os Arquivos, fundos e livros consultados para obter os dados da tabela foram: Ibram/MO/
CBG – CPO/LT Códices – 01(1), 02(6), 3(8), 05(11), 04(9), 06(12), 07(13), 08(16), 12(21), 20(33), 
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Segundo a metodologia desenvolvida, os indivíduos pesquisados 
podem atingir, por enquanto, até 14 pontos. No entanto, nessa amostra, 
a maior pontuação alcançada foi 8. A partir dos dados apresentados no 

quadro 4, é possível constatar que aqueles testadores que alcançaram as 
pontuações mais altas certamente são alfabetizados, mas existe uma séria 
zona sombreada entre o nível 1 e 2. Essa zona basicamente indica que 
alguns testadores que estão no nível 1, apesar de muitas vezes não po-

derem assinar, não necessariamente não sabiam escrever. Porém, mesmo 
sabendo escrever o nome e não apresentando outras informações sobre 
o convívio com a escrita, parece indicar que o testador sabia apenas fazer 
seu nome sem efetivamente ser “alfabetizado”. Nesse sentido, percebe-se 
um letramento rudimentar apenas compreendendo o sentido e o valor da 

escrita ou dos documentos, mas de maneira muito superficial, sabendo 
apenas escrever o próprio nome. Contudo, a diferença entre o nível 1 e 
2 é ainda bastante problemática: fazer 2 pontos nessa metodologia está 
relacionado, na maioria das vezes, a registrar que o testador assinou, mas 
se não registrar uma justificativa para não assinar, também ganha mais um 
ponto. Em relação a outros indicativos de intimidade com o escrito, pode-

-se perceber que o corte parece ser o nível 2. Realmente, a maior parte das 
pessoas que estão nesse nível apenas assinaram seus testamentos e não 

deram maiores explicações. Já aqueles que alcançaram 3 ou mais pontos 
na métrica parecem ser alfabetizados, pois indicam uma outra intimidade 
com a cultura do escrito. Entretanto, de qualquer forma, a metodologia 

aqui apresentada deverá passar por ajustes, conforme a sua aplicação e 

debates relacionados às suas limitações e potencialidades, sendo uma 
ferramenta importante para pesquisas futuras, especialmente em fontes 

que não trazem explicitamente o escrito ou a assinatura do sujeito histórico. 

APM/CMS – Códices – 020, 190 e 200, Ibram/MI/AHCP – Códices – 93-460 e Volumes – 001-

011 e 3299-3305, AEPNSPOP – Livros de Testamento – 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 

1928, 1929, 1930, 1943 e 1944, e AEPNCADOP – Códices – 5.2.1.4, 6.19.94 e 6.12.1.
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Conclusão

Deve-se deixar claro que o sistema que busca mensurar o grau 

de intimidade dos testadores com a cultura dos escritos é inspirado nos 

trabalhos de Justino Magalhães (1994), Magda Soares (1998, 2004, 2017), 
Ribeiro, Vóvio e Moura (2002) e da Ação Educativa e Instituto Paulo Monte-

negro (2016). Já os trabalhos que tratam sobre a cultura escrita, consulta-

mos, especialmente, Galvão e Frade (2016), Galvão e Batista (2006), Galvão 
(2006), Chartier (2016) e Graff (2016). O objetivo do texto foi contribuir para 
as pesquisas sobre o escrito criando uma metodologia que estabelecesse 

uma métrica que fosse capaz de estabelecer e comparar níveis de intimi-
dade com o escrito, ao que estamos chamando de “letramento”. Com isso, 
espera-se que o estudo contribua para o avanço nas metodologias de 

pesquisas quantitativas sobre o nível de intimidade ou inserção de agentes 
históricos com a cultura dos escritos em sociedades pré-industriais.

Não se busca aferir exatamente o nível de alfabetização daquele 
indivíduo histórico ou grupo social, apesar de existir alguma vinculação 
entre o nível de inserção daquele agente histórico com seu grau de letra-

mento. Além disso, a metodologia apresentada é uma alternativa valiosa 

quando não se tem acesso à própria escrita ou assinatura do agente histó-

rico e tem-se acesso a declarações pessoais que sugerem o contato com 
o escrito. Isso é especialmente relevante quando se lida com testamento 
em sua versão transladada como fonte de pesquisa.

Por fim, pretende-se que a metodologia apresentada, ao ser conju-

gada com outras, tanto de natureza quantitativa quanto qualitativa, possa 
contribuir para ampliar a compreensão dos fenômenos relacionados ao 
letramento e inserção na cultura escrita. 
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CAPÍTULO 16

A educação moral na perspectiva de educadores 
católicos e liberais das décadas de 1920 e 1930: 

análise do percurso de uma pesquisa1

João Victor Jesus Oliveira Nogueira

Introdução

A pesquisa que motiva este texto corresponde a um processo 

longo de estudo e vivências educacionais. Em 2014, concluí a Licenciatura 
em História após 4 anos na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 
da UFMG-Fafich. Naquela época, decidi que seguiria os estudos, dando 
ênfase à pesquisa, sem, contudo, distanciar-me do ensino. Ingressei no 
Bacharelado em História também no Departamento de História da Fafich, 
vindo a concluir créditos e monografia no segundo semestre de 2016, 
embora tenha defendido a pesquisa monográfica apenas no primeiro 
semestre de 2017. Após levar algum tempo para me encontrar academica-

1  Texto baseado em dissertação de Mestrado defendida em 2020, intitulada “Educação Moral: 
um estudo sobre as disputas entre educadores católicos e liberais nas décadas de 1920 e 1930”, 

orientada pela professora Cynthia Greive Veiga. 
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mente, devido ao trânsito em áreas muito diferentes, embora dotadas de 

similitudes, decidi que a especialização acadêmica deveria ocorrer na área 
da Educação. Essa percepção se deu após os primeiros anos como do-

cente em uma escola da rede de ensino pública, experiência que ratificou 
para mim o gosto pela Educação, despertado nas experiências docentes 

anteriores à obtenção do título de licenciado. 
Comecei a buscar me inteirar das discussões do campo da História 

da Educação, o qual havia despertado em mim o maior interesse. Inicial-
mente, li duas obras em específico, que me ajudaram a ter os primeiros 
indícios dos caminhos pelos quais poderia seguir em meu projeto de pes-

quisa. Os textos em questão são: “Cinco Estudos em História e Historiografia 
da Educação” (2007), organizado por Marcus Aurélio Taborda de Oliveira, 
assim como “Território Plural: A pesquisa em História da Educação” (2010), 

de Ana Maria de Oliveira Galvão e Eliane Marta de Teixeira Lopes. Essas 

duas obras me ajudaram a identificar nas coleções vinculadas ao campo 
educacional, organizadas por Lourenço Filho e Fernando de Azevedo, 
projetos de formação societária a partir das discussões educacionais das 
décadas de 1920 e 1930, sobretudo na bibliografia produzida para profes-

sores. Elas ainda oportunizaram a mim o primeiro contato com o livro de 
Antônio de Sampaio Dória, intitulado “Educação Moral e Educação Econô-

mica: suas bases e sua aplicação na escola” (1928), em menção observada 
ao longo de um dos textos. A temática da educação moral, em enlace com 

a educação econômica, chamou muito minha atenção na época, o que foi 
o primeiro passo para começar a perquirir mais sobre o assunto.

O segundo passo fora o de adquirir o livro de Sampaio Dória, possível 
por meio da consulta a sebos. Após a leitura, uma ideia de projeto começara 

a surgir, sobretudo pela relação que esse texto demonstrava apresentar 

com algumas leituras precedentes que eu já havia realizado, em especial 
no que diz respeito à questão da moralidade para os católicos do período. 
Na realidade, a relação entre educadores católicos e liberais, conforme as 

fontes indicavam, era constituída de uma série de disputas, dentro das quais 
havia certo nível de convergências, mas também muitas divergências.

Assim, o projeto fora desenvolvido tendo no horizonte um possível 
conflito quanto à educação moral entre educadores católicos e liberais 



323

história da educação: sujeitos na/da história

nos anos de 1920 e 1930. Tal querela era percebida por um conjunto de 

fontes que correspondia, de um lado, às publicações da Revista Brasileira 

de Pedagogia (RBP), publicação organizada pela Confederação Católica 
Brasileira de Educação, criada em 1933, sob influência do Centro Dom Vital, 
bem como, do outro, o já mencionado livro “Educação Moral e Educação 

Econômica”, escrito por Sampaio Dória a convite de Lourenço Filho, sendo 
tal volume o terceiro alocado dentro da Coleção Biblioteca da Educação, 
organizada pelo próprio Lourenço Filho para a Companhia Melhoramentos 
de São Paulo.

O projeto fora aprovado na seleção para o Mestrado do PPGE da 
UFMG para o ano de 2018 e, já na banca de seleção, foram realizados 
apontamentos acerca de uma certa indefinição quanto ao recorte da 
pesquisa. Uma comparação entre um conjunto de intelectuais católicos 

e apenas um intelectual liberal não produziria resultados equilibrados, 
podendo o projeto caminhar no sentido de se estudar apenas a educação 

moral dentro do ponto de vista de Sampaio Dória, ou então efetivamente 

se cotejar católicos e liberais, entretanto, alargando-se o conjunto de fon-

tes. À época, sustentei a opção pela comparação, comprometendo-me a 

alargar o escopo documental do trabalho.

O primeiro ano fora dedicado à reescrita do projeto, associada à 

realização das disciplinas do Programa de Pós-Graduação. A reescrita fora 
um período difícil, pois eu ainda não tinha profundidade o suficiente nas 
fontes para poder reorganizar a proposta, além do desafio de ainda estar 
adquirindo repertório sobre o campo da História da Educação. A questão do 

recorte da pesquisa era premente, mas foi se delineando de maneira mais 

equilibrada quando tive contato com a obra “A Pedagogia do Catecismo” 2, 

do padre Álvaro Negromonte, bem como “Introdução ao Estudo da Escola 

Nova”3, de Lourenço Filho. A referência a Negromonte como autoridade 

sobre educação moral católica fora obtida em meio às páginas da Revista 

Brasileira de Pedagogia, enquanto a obra “Introdução ao Estudo da Escola 

Nova” fora indicada no processo de orientação. O maior equilíbrio no con-

2  Primeira publicação em 1937.
3  Primeira publicação em 1930.
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junto de fontes tornara possível a reafirmação do caminho da comparação, 
ratificando também o percurso de pesquisa no sentido da análise herme-

nêutica das obras selecionadas, conforme proposto inicialmente4.

Entre os meses de março e outubro de 2020, fora possível rees-

crever o primeiro capítulo da dissertação – que no começo desse período 
já contava com uma primeira versão –, escrever o segundo capítulo, bem 
como a conclusão. Nesta, foi realizado o cotejamento mais direto entre as 
matrizes de educação moral católica e liberal, embora tal comparação já 

estivesse presente mesmo ao longo dos capítulos que dedico a cada um 
dos grupos; o primeiro ao grupo católico e o segundo ao grupo liberal.

O primeiro capítulo fluiu de maneiras mais tranquila que o se-

gundo, muito em razão das minhas leituras precedentes sobre a história 
do catolicismo, temática que já estudava desde a época do bacharelado 

em História. O segundo foi de mais árdua elaboração; demandava muitos 

conhecimentos acerca da História do Liberalismo, da História da Ciência 
e da própria História da Educação. Ao confeccioná-lo, tive que investir 

muito tempo em leituras sobre as temáticas e o tempo não era meu maior 

aliado naquelas circunstâncias. Algumas leituras precisaram ser refeitas 

para serem mais bem compreendidas e aproveitadas, o que atrasou um 

pouco o processo. Houve, por minha parte, uma indefinição muito grande 
no aporte teórico metodológico a ser utilizado, definindo-se, por fim, para 
uma análise voltada para as matrizes do pensamento educacional.

Definida essa primeira base metodológica, ainda sobraram muitas 
arestas do ponto de vista teórico-metodológico, que vieram a ser sanadas 

somente ao término da escrita do capítulo dois, quando arguido acerca 
da inaplicabilidade dos arcabouços teórico-metodológicos que queria 

implementar. Retroagi, então, para a utilização dos conceitos e categorias 
que estavam presentes no projeto reescrito e com as quais tinha maior 

familiaridade, que era o caso das ideias do filósofo grego Cornelius Casto-

riadis. A ele foram acrescidas também as contribuições de David Hamilton, 
eminente intelectual britânico. 

4  O projeto fora aprovado ao final de 2018, mas problemas sucessivos de saúde fizeram com 
que a pesquisa, a análise e a escrita sofressem interrupção.



325

história da educação: sujeitos na/da história

A abordagem metodológica da pesquisa na forma de matrizes me 
levou a escrever o primeiro capítulo como Matrizes da Educação Moral 
Católica e, o segundo, Matrizes da Educação Moral Liberal. Na primeira 
seção de ambos, eu busquei demonstrar como a necessidade de uma 

educação moral, fosse ela católica ou liberal, fora criada discursivamente 

pelos intelectuais de seus respectivos grupos. A partir daí, construí diversas 
sessões, nas quais demonstrava as matrizes periféricas e paradigmáticas 
para a educação moral em cada um desses grupos. O movimento analítico 
fora de perceber como as matrizes periféricas foram secundarizadas pelas 
paradigmáticas, ou seja, em benefício do estabelecimento de um sentido 
mais arquetípico para a educação moral dentro dos grupos. O ponto da 

questão fora o de perceber como as disputas entre católicos e liberais na 

realidade representaram um segundo momento no conflito pela morali-
zação da sociedade, posto que o primeiro momento se deu internamente 
aos grupos. Dessa forma, após consolidada a discussão em seu próprio 

campo, esses intelectuais podiam enfrentar os grupos opositores na so-

ciedade, tentando produzir certo consenso em torno de suas propostas 
de uma maneira mais ampliada. Na realidade, tratava-se de disputas pelo 

poder institucional, em uma tentativa de subjugá-lo em favor de pecu-

liaridades ideológicas que eram próprias de cada grupo, muito embora, 

na maioria das vezes, houvesse bastante convergência entre os discursos, 
inclusive de oponentes. 

De um modo mais pragmático, o tópico de maior dissídio era o 
relativo à laicidade do ensino, posto que os educadores católicos eram 

ciosos da reintrodução do ensino religioso como disciplina obrigatória no 

âmbito das escolas públicas estatais para a imposição do catecismo cató-

lico aos estudantes. Os educadores liberais, adeptos da laicidade educa-

cional, eram refratários a tal proposta, defendendo que a educação moral 

do corpo discente das escolas deveria ser feita sob a égide da laicidade 

liberal e republicana.

Vale ressaltar, nesse período da escrita da dissertação, que a per-
cepção dessas diferentes matrizes só fora possível pela obtenção de um 
novo conjunto de fontes, que enriquecera sobremaneira a comparação a 

ser feita entre católicos e liberais, como inicialmente havia sido indicado. 
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Pelo lado católico, a leitura de algumas fontes presentes em bibliografia de 
época me levou a resgatar Jonathas Serrano, intelectual com o qual tinha 

trabalhado na monografia para o bacharelado e que se mostrava relevante 
para o contexto da dissertação. A obra selecionada fora “A Escola Nova: Uma 
palavra serena em um debate apaixonado” (1932). Além dela, outro nome 

que apareceu com ênfase nas fontes fora o de Alceu Amoroso Lima, sobre-

tudo na obra “Debates Pedagógicos” (1931), que também fora acrescida ao 
conjunto documental do trabalho. Pelo lado liberal, contei com a indicação 
do texto “Novos Caminhos e Novos Fins” (1931), de Fernando de Azevedo, 
que dera outra feição para o capítulo sobre os educadores liberais. 

Com o conjunto de fontes redefinido e após a reconfiguração 
teórico-metodológica, o trabalho foi ganhando maior concretude. Após a 

escrita do capítulo dois e da conclusão, fora realizada a formatação do 
trabalho, sendo este encaminhado para a banca logo em seguida. Ao final 
de 2020, a pesquisa fora aprovada sob considerações pertinentes e, diria 
eu, generosas, dos professores Carlos Roberto Jamil Cury e, novamente, 
Marcus Aurélio Taborda de Oliveira.

Adequação teórico-metodológica

A primeira grande dúvida teórico-metodológica que a pesquisa 

me gerara fora a de saber que tipo de trabalho seria feito. Uma redução 

no recorte? Micro-História, talvez? Um trabalho de trajetórias? História dos 
Intelectuais? A definição por um trabalho hermenêutico foi feita possi-
velmente pelo perfil do que eu havia escrito até aquele momento. Fiquei 
bastante satisfeito, pois sempre tive apreço pela História das Ideias, pela 
História dos Intelectuais e campos afins. À época, tinha lido recentemente o 
livro “Matrizes da Modernidade Republicana: cultura política e pensamento 
educacional no Brasil” (2004), de Marlos Bessa Mendes da Rocha, e essa 
obra tinha exercido, naquele momento, um grande fascínio sobre mim.

Dito isso, e como já mencionado, o trabalho fluíra bem no que 
tange à investigação das matrizes católicas para a educação moral. Con-

tudo, ao me deparar com o estudo sobre os intelectuais liberais, um outro 
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obstáculo se configurou. Com uma realidade talvez até mais heterogênea 
no período em questão se comparada aos católicos, sofri uma grande 
indefinição ao tratar desse grupo de intelectuais. 

A utilização de “Introdução ao Estudo da Escola Nova”, de Louren-

ço Filho, descortinou novos horizontes no estudo do grupo liberal. Lendo 
o próprio livro e, depois, obras que o analisam, percebi a centralidade 

que teria na pesquisa, posto que foi influência teórica para boa parte dos 
renovadores vinculados ao movimento “Escola Nova”. Embora à época não 

tivesse conhecimento das categorizações de Clarice Nunes, segundo as 
quais a obra de Lourenço Filho poderia ser considerada uma “bíblia” para 
os renovadores, a forma como essa obra era referenciada em diversas das 

fontes consultadas dava indícios de que era este o caso. Precisamente, 
acerca da temática, Nunes expressa-se nos seguintes termos:

Os signatários do Manifesto deram uma voz ao ethos salva-

cionista, impregnando as mentes e os corações dos educa-

dores. Os principais entre eles, como Fernando de Azevedo e 
Anísio Teixeira, também denominados “cardeais” da educação 
brasileira, manteriam as marcas da formação inaciana em 

sua personalidade, criaram seu “credo” (o Manifesto dos 

Pioneiros), sua “bíblia” (Introdução ao Estudo da Escola Nova, 

de Lourenço Filho), seus “templos” (os Institutos de Educação), 
seus “rituais” (processos de seleção discente e docente, disci-

plinas escolares, festas, desfiles, solenidades, discursos etc.). 
Experimentaram, no processo de autonomização do campo 
educativo, sua própria metanoia. E sob o discurso da moder-

nização do país conclamaram os educadores a canalizar sua 
vontade de ação e sua realização pessoal numa escola nova 
que, em sua versão democrática possível na década de 1930, 
tendia, de fato, enquanto durou, a ser progressiva, como dizia 
Anísio Teixeira, em relação à execução das políticas públicas 
em direção às metas do Manifesto (NUNES, 2015, p. 63-64, 
grifo do autor).

Esse excerto nos dá a dimensão de que o embate entre católicos e 

liberais se dera muitas das vezes em linguagens comuns, embora seman-

ticamente fossem muito diferentes. A percepção de Lourenço Filho e sua 

síntese da pedagogia renovada como paradigmáticas do ponto de vista 
doutrinário para o grupo liberal, fora o contraponto de percepção análoga 
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já obtida anteriormente sobre “A Pedagogia do Catecismo”, do Padre Ál-
varo Negromonte, em relação ao grupo de intelectuais católicos. Tal obra 

tornara-se referência muito em função da síntese que nela se intencionava 
operar entre metodologia renovada do ensino e tradição dogmática católi-

ca. Nesse sentido, Evelyn Orlando assim pontua:

O projeto catequético modernizador do padre Negromonte 
associa tradição e modernidade como elementos fundamen-

tais para o sucesso da proposta. A tradição é a responsável por 

manter a raiz, os princípios que caracterizam a base do ensino 
religioso e, a modernidade, por adequá-los às necessidades 

da sociedade vigente (ORLANDO, 2008, p. 185).

Na realidade, a pretensa síntese entre métodos renovados e 
tradição doutrinária do catolicismo tinham os contornos de um projeto ex-

pansionista, delineado como um catecismo modelar, no qual a pregação 

da fé católica coincidia com um projeto civilizacional religioso, conforme 
Orlando expõe:

A ideia de um texto único de catecismo, considerando que 

o ensino da religião esteve associado ao discurso civilizador, 
permite inferir que se pretendia, através da religião e do 

impresso, moldar a cultura de uma nação como padrão civi-

lizatório. [...] Do ponto de vista do poder simbólico, o livro de 
catecismo carregava em si códigos que representavam um 

modelo cultural, fosse pela fé, pelos valores, pelas normas de 

conduta que ditava. Os catecismos normatizavam a vida social 
e contribuíam para formação de uma sociedade civilizada 
cristã. Pensar em um texto único de catecismo, em uma esfera 
nacional, significa estabelecer um modelo cultural civilizado 
a ser seguido. Significa, ainda, em uma esfera mundial, esta-

belecer um padrão de civilização cristã a ser adotado pelos 
diferentes grupos culturais (ORLANDO, 2008, p. 3).

Era, portanto, no âmbito de um conflito civilizacional entre grupos 
tributários de pertença temporal distintas que se dava o conflito entre 
católicos e liberais quanto à educação moral. Fora nesse sentido que 

construí as categorias de pertença antigo-medieval e moderno-contem-

porânea para poder compreender os debates morais entre os dois grupos. 
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Notadamente pelo fato de que a tradição doutrinária católica fora desen-

volvida, sobretudo, nos períodos da Idade Antiga e Idade Média, enquanto 
as buscas dos liberais por um embasamento científico às suas propostas 
educacionais, bem como o próprio nascimento e desenvolvimento do 

liberalismo enquanto movimento político, econômico e cultural, que se 
deu a partir da Idade Moderna, sendo posteriormente redefinido na Idade 
Contemporânea. 

Tais categorias podem parecer insuficientes, haja vista que há 
desenvolvimento doutrinário do catolicismo posterior à Idade Média. Con-

tudo, entendemos que, embora tenha sido beneficiada pelos ventos de 
transformação cultural e religiosa produzidos desde a Renascença e, so-

bretudo, com a Reforma Protestante, a Igreja sempre teve como resposta 
a tais momentos de transformação a recolocação de suas tradições. Aliás, 
vale lembrar que a tradição é uma das fontes de construção doutrinária 

do catolicismo, fazendo com que decisões e práticas elaboradas na anti-
guidade e no medievo sobrevivam até os dias de hoje pela ação da “Igreja 
Romana”. Devemos frisar, por exemplo, que um dos pontos a dar maior 
legitimidade ao padre Negromonte era justamente o fato de tentar manter 

a tradição doutrinária da Igreja nas propostas de renovação educacional 
católica, notadamente por meio da revalorização do tomismo-aristotélico.

Pelo lado liberal, não há razões para se objetar uma pertença tem-

poral para o liberalismo em momento anterior à Idade Moderna, posto que 
é a partir dessa extração temporal que seus principais elaboradores vão 

surgir. John Locke, um dos pais do liberalismo, nascera em 1632, e outros 
intelectuais como Adam Smith, Davi Ricardo, Montesquieu, Voltaire e Rou-

sseau viriam a nascer a partir de fins do século XVII, enquanto os teóricos 
contemporâneos do liberalismo estão situados a partir do período final do 
XVIII. Afirmar liberalismo antes da Idade Moderna pode ser considerado 
um crasso anacronismo.

As categorias formuladas para compreender as dinâmicas sociais 

de católicos e liberais foram acompanhadas do entendimento de que os 

dois grupos tinham objetivos muito distintos em suas proposições de edu-

cação moral. Se inicialmente o conceito mais utilizado para compreender a 
ação dos dois grupos era o de “controle social” , optou-se por abordar o de 
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“eficiência social”, posto que, segundo categorizado por David Hamilton, 
o controle social é um dado de qualquer relação institucionalizada de 
ensino, ao passo que o objetivo que se almeja com tais relações, ou seja, 
sua eficiência, podem variar consideravelmente. 

O caminho assumido para se implementar a conceituação de 

Hamilton fora o da complementação. Percebi que o controle social, nesse 
caso, era um ponto consoante entre católicos e liberais, sendo acrescido 

pelo da eficiência social, no qual diferiam. Isso é significativo por duas razões: 
a primeira porque ambos os grupos ambicionavam controlar a população, 

embora com objetivos diferentes; a segunda razão diz respeito ao fato de 
que, do ponto de vista da educação moral, a eficiência social se relacionava 
a duas perspectivas éticas diferentes. Nesse sentido, a partir de literatura 

especializada sobre a temática da ética, pude perceber que havia dois eixos 
de investigação para o fenômeno da moral que, de forma reflexiva, pode ser 
compreendida como campo de análise ético: o primeiro era de uma moral 
teleológica, como proposto na tradição grega especialmente a partir de 

Aristóteles e sua prática moral com fins à contemplação; o segundo era a 
moral deontológica, como elaborada especialmente a partir de Immanuel 
Kant e sua prática moral refletida e, sobretudo, imperativa. 

Delineava-se, portanto, dois escopos analíticos para o fenômeno 
moral dos anos 1920 e 1930. Aristóteles, com suas influências somadas às 
de São Tomás de Aquino, para o grupo católico; e Kant, para o grupo libe-

ral, embora aí houvesse mais modulações. Isso porque as influências mais 
decisivas para a moral liberal dos renovadores educacionais brasileiros 

eram as de Émile Dürkheim e John Dewey. O primeiro destes dois pensa-

dores apresentava convergências e divergências em seu pensamento em 

relação à Immanuel Kant, o segundo era influenciado e, a bem dizer, um 
dos fundadores de uma terceira perspectiva de avaliação do fenômeno 
moral, no caso a pragmática. A combinação entre os imperativos mais 

rígidos do funcionalismo moral de Dürkheim, associado ao individualismo 
subjetivista do pragmatismo de Dewey, teria como produto uma educação 

moral funcionalista em essência, mas, pontualmente, progressiva.

É importante salientar que talvez tenha sido este um dos motivos 
a gerar tantas dúvidas quanto à abordagem teórico-metodológica dos 



331

história da educação: sujeitos na/da história

autores liberais. As posições deles, muitas das vezes, não eram completa-

mente coerentes com uma visão política liberal, mesmo considerando as 
diversidades doutrinárias nesse grupo. Em contato com a documentação, 

foi possível perceber que muitos liberais, como era o caso de Lourenço 
Filho e, especialmente, Fernando de Azevedo, sofriam influência de auto-

res positivistas, por exemplo, o que nos deu indícios de que as posições 
político-intelectuais no período eram, muitas vezes, ecléticas. 

Apesar disso, o sentido de reforço a uma ordem capitalista libera-

lizada, bem como os intentos de requalificação do liberalismo sob novas 
bases, dando condições de possibilidade à sua sobrevivência, dão indício 
significativo de que a opção ideológica preferencial desses autores era 

pelo liberalismo democrático, embora o adjetivo democrático, aqui, possa 

ser mitigado para a caracterização do “democrático possível à época”. Isso 
porque, mesmo setores considerados “progressivos” do liberalismo do 

período eram favoráveis a políticas eugênicas, o que podemos perceber 
em contato com a documentação.

O próprio “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova” (1932), do-

cumento altamente identificado pela historiografia educacional brasileira 
como progressista e transformador, era dotado de indicações eugenistas, 
sobretudo no que diz respeito a um pretenso “direito biológico à educa-

ção”, conforme problematizado por Cynthia Greive Veiga em alguns de 
seus textos.5

A presença de indícios de concepções eugênicas e/ou higienistas 
também entre os intelectuais católicos, conforme era comum no período, 
abriu a possibilidade de estudos mais aprofundados sobre o campo da 

História da Ciência dentro da pesquisa, além de estudos transdisciplinares 
sobre a temática da Negritude. Entretanto, o tempo contava negativamente 

para dar conta de toda a bibliografia sobre tais temáticas àquele momento. 
Comecei a me dedicar ao estudo desses campos, aprofundando sobretudo 
no que tange às discussões sobre Epistemicídio, conforme problematizado 
por Sueli Carneiro. O aprofundamento da minha consciência em relação 
a meu pertencimento étnico racial, iniciado desde os primeiros estudos 

5  Por exemplo, Veiga e Taborda (2019).
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acerca da História da África, ainda na graduação, levaram-me a enfocar 
muito a temática. Entretanto, o trabalho estava avançando muito pouco e 

o tempo já era demasiado escasso, o que condicionou essa temática ao 

nível apenas introdutório. 
Fora nesse sentido que retomei as contribuições de Cornelius 

Castoriadis sobre o conceito de Ideologia, o que dava amplo caminho para 
reconfigurar teórico-metodologicamente a pesquisa. Sobre tal conceito, 
da seguinte maneira Castoriadis o descreve:

Ideologia é a elaboração, “racionalizada-sistematizada” da 
parte emergente explícita das significações sociais imaginá-

rias que correspondem a uma dada instituição da sociedade 

– ou ao local e aos objetivos de um estrato social particular 

dentro desta instituição (CASTORIADIS, 1987, p. 237).

Assim, sendo uma elaboração racionalizada e sistemática de 
interesses particulares na sociedade, Castoriadis, em sua obra, toma a 
ideologia como necessariamente portadora de um imaginário turvado 

pelos particularismos, constituindo o discurso de um “outro” faccioso sob 

o todo social, não do todo sobre uma totalidade, construída autônoma e 
fraternamente. Isso porque, para o autor, “heteronomia” é a dominação 
do “discurso do outro”, dominação esta que seria operada não apenas de 

modo “inconsciente”, mas também “coletivo”, nos “mecanismos econômi-
cos de mercado”, na “racionalidade do plano” ou na “lei de uns poucos 

apresentadas como leis enquanto tal” (CASTORIADIS, 1987, p. 109).
Com esse arcabouço teórico-metodológico e, sobretudo, a partir 

da constatação de que as disputas entre católicos e liberais pela educação 

moral da população brasileira se deram a partir de imposições ideológicas 
e secundarizações intelectuais de outras propostas para o ensino moral 

da população, fora possível concluir as investigações acerca das disputas 
entre educadores católicos e liberais no que tange às tentativas de controle 

moral sobre a sociedade brasileira de fins da Primeira República e de parte 
significativa da Era Vargas. Na realidade, tais tentativas de controle tinham 
como objetivo, ou melhor, eficiência social, a arquetipização de um “brasilei-
ro ideal”, capaz de construir um Brasil com os contornos de seus demiurgos. 
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Conclusão

Tomando o conjunto de fontes definidos e, especialmente, redefi-

nidos, em articulação a uma abordagem teórico-metodológica a eles cor-

respondente, fora possível auferir alguns resultados no empreendimento 
da pesquisa. Inicialmente, devemos salientar que o conceito de Ideologia 
de Castoriadis parte de uma discussão mais ampla do autor, referente ao 
conceito de Imaginário e, singularmente, na instituição da sociedade pela 
ação do imaginário. Sobre este, o autor define:

O imaginário do qual eu estou falando não é uma imagem de. 

É a criação (social-histórica e psicológica) incessante e essen-

cialmente subdeterminada de figuras/formas/imagens, com 
base nas quais pode haver apenas uma questão de “algo”. O 

que chamamos “realidade” e “racionalidade” são seus produ-

tos (CASTORIADIS, 1987, p. 3).

Com isso, percebemos que, no entendimento desse autor, a pró-

pria realidade é criada pela ação do imaginário. Compreendendo ideologia 
como a imposição sectarista de um imaginário turvado pelos particula-

rismos e pela heteronomia e, analisando o percurso de nossa pesquisa, 

chegamos à conclusão de que tanto os católicos, com sua luta incessável 

pela imposição do catecismo por meio da reintrodução do ensino religioso 

nas escolas públicas, quanto os liberais e seus processos de secundariza-

ção de outras propostas de educação moral menos dogmáticas oriundas 

do catolicismo, acabaram por aproximar-se uns dos outros no aspecto do 

dogmatismo de que eram dotados. 

Com propostas de tons higienistas e, muitas vezes, eugenistas, 
associadas a uma pouca disposição para o diálogo, ambos os grupos 

confluíram para posições autoritárias, cerceadoras de certa disposição 
democrática. Esta só poderia ser obtida com um nível maior de diálogo, o 
que, na significativa ausência verificada, tendeu apenas a reforçar posições 
mais radicais. Embora institucionalmente o embate tenha sido de vitórias 

parciais, a conclusão é a de que a principal prejudicada foi a própria educa-

ção, se pensada por uma via democrática, posto que tal fazer educacional 
só poderia ser alcançado pela construção efetiva de uma educação moral 

baseada, verdadeiramente, na autonomia. 
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CAPÍTULO 17

Sa’e ba foho:1 a construção de um percurso 
investigativo para abordar o campo dos saberes 

tradicionais a partir de uma perspectiva histórica2

Keu Apoema

1  Tétum (T)-português (Pt): subir a montanha.
2  Artigo baseado na tese defendida em fevereiro de 2020, intitulada “De aprendiz a mestre 
da palavra: torna-se lia-na’in nos anos de luta e Restauração da Independência em Timor-Leste 

(1975-2002)”, sob orientação da prof. Ana Maria de Oliveira Galvão (FaE/UFMG) e co-orientação 

da prof. Kelly Cristiane da Silva (DAN/UnB). O processo de pesquisa, inclusive a viagem a Timor-

Leste para o trabalho de campo, foi possível graças ao financiamento do CNPq com a Bolsa de 
Doutorado e da Capes, pelo Programa de Mobilidade Internacional Aulp.
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Figura 1 – Casa Lokmali, suco Manutasi. Município de Ainaro, Timor-Leste. 
Fonte: Acervo pessoal. 23 jan. 2018.

Uluk Liu:3 para iniciar o percurso

Proponho, neste trabalho, uma breve incursão pelos meus trajetos 
de pesquisa em Timor-Leste – e a partir de Timor-Leste e seus contextos 

culturais multifacetados – a fim de construir uma resposta possível para a 
pergunta que fundou todo um processo de investigação, no território da 

História da Educação, empreendido entre os anos de 2016 e 2020: como 
se deram os processos de formação de lia-na’in(s),4 responsáveis por suas 

respectivas casas sagradas, durante o período de ocupação indonésia 
e anos iniciais da Nação leste-timorense (1975-2002)? Como se trata de 
um território estrangeiro – e longínquo, vale mencionar, tanto em termos 

3  T-Pt: em princípio.
4  Em tétum, idioma local com o qual trabalhei, não há flexão de número. Uso, portanto, o “s” 
entre parênteses como uma forma de deixar a leitura mais fluida sem “trair” o idioma nativo.
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geográficos como culturais – singular em diversas dimensões, necessário 
é elucidar a pergunta, antes de avançar. 

Timor-Leste5 é um pequeno país do Sudeste Asiático, tornado 
Nação depois de atravessar um longo período de colonização portuguesa 
(1596-1975), um período comparativamente curto de ocupação indonésia 
(1975-1999) e, por fim, três anos de intervenção da ONU (1999-2002), quan-

do foi administrado pela Untaet6, até declarar-se independente, katak ukun 

rasik an7, em maio de 2002 (DURAND, 2009). Constituído por uma notável 
pluralidade etnolinguística8, atravessa a todos os grupos nativos a cen-

tralidade das experiências religiosas, políticas, sociais, culturais e mesmo 
econômicas na casa sagrada. Chamada em tétum uma-lulik ou uma-lisan9, 

a casa sagrada é uma entidade que corresponde: em sua perspectiva ima-

terial, a uma linhagem, um grupo de descendência; e em sua dimensão 

material10, a um local onde se guardam as relíquias dos ancestrais (objetos 
sagrados) e também onde se celebra uma série de rituais vinculados aos 

ciclos de vida e morte que demarcam as vidas de sujeitos e comunidades 

(SOUSA, 2016). 

5  Timor-Leste ocupa metade de uma ilha no Sudeste Asiático, em uma área territorial de pouco 

mais de 15 mil km2 (DURAND, 2010). Possui, ainda, uma população estimada em pouco mais de 

1,1 milhão de habitantes. Fonte: Censo 2015. Disponível em: http://www.statistics.gov.tl. Acesso 

em 11 jan. 2020.

6  United Nations Transitional Administration of East Timor (Administração Transitória das 

Nações Unidas em Timor-Leste). Disponível em: https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/
past/etimor/etimor.htm. Acesso em: 02 fev. 2021.

7  T-Pt: que governa a si próprio.
8  Frédéric Durand (2009) aponta um número estimado em mais de 20 línguas locais, equivalente 
aos principais grupos etnolinguísticos, divididos em dois ramos, o papua e o austronésio. Esse é, 

contudo, um dado impreciso. Em entrevistas e conversas com pesquisadores timorenses, foram 

mencionados números superiores a 30, contando-se com as variantes.

9  Uma significa “casa”; lulik pode ser traduzido como “sagrado(a)”, embora possua um campo 
semântico mais complexo, assim como o termo lisan que pode, de modo superficial, ser 
traduzido como “costumes” (APOEMA, 2020). Ambas as expressões são, em geral, traduzidas 
para o português como “casa sagrada”. 
10  Em sua dimensão material, a casa pode se apresentar como uma construção independente 
com uma arquitetura própria (figura 1), que varia ao longo do território, a depender dos 
diferentes grupos etnolinguísticos e que expressa por meio de seus diversos elementos visões 

cosmogônicas locais. Quando, por diversas razões, não há a chamada construção tradicional, 

uma casa comum pode ser temporariamente designada como casa sagrada, ou seja, o local de 

guarda dos objetos sagrados e de realização da vida ritual (APOEMA, 2020). 
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O lia-na’in11, termo em tétum12, idioma local, que pode ser em 

princípio traduzido por “mestre da palavra” – não aí se esgotando todavia – 
corresponde a alguém (em geral homem) que conhece os repertórios cul-

turais nativos e que, por isso mesmo, pode atuar na mediação tanto entre 

seres humanos, como entre os humanos e os não humanos e, ainda, entre 

os humanos e a divindade. Eles estão presentes em diferentes contextos 

e suas redes de atuação e abrangência são complexas e multifacetadas.13 

Interessa-nos, contudo, aqueles que são responsáveis pelas casas sagra-

das de seus respectivos grupos familiares (ou linhagens), o que implica em 

serem capazes de acessar e mobilizar saberes de diversas ordens, vincu-

lados desde às origens do mundo e do ser humano às histórias das casas 

sagradas, dos distintos grupos e do território, aos modos de organização 
da sociedade local e, na mediação entre essas múltiplas esferas, os ciclos 

rituais de vida e morte.

Tais saberes são predominantemente orais14 e podem ser com-

preendidos como pertencentes a um campo epistemológico que vem 

sendo o mais comumente denominado de “tradicional” – mas que também 

pode ser adjetivado como “local”, “nativo”, “indígena”, sendo estas algumas 
possibilidades, às quais também se associam as chamadas tradições orais 
e populares. Caracterizam-nos: seus modos de constituição, a partir de 

11  Lia, termo constitutivo do vocábulo lia-na’in, também pode significar “ritual”, por isso, 
outra tradução possível seria “mestre dos rituais” ou, em outra perspectiva, “palavra”, nessas 
circunstâncias, precisaria ser compreendida em suas dimensões linguísticas mas também 

semânticas e ritualísticas. “Palavra”, no contexto local, também aborda o conjunto necessário 
de saberes das culturas locais mobilizados nas mais diversas circunstâncias da vida social e 

política de sujeitos e comunidades. 

12  Língua oficial de Timor-Leste ao lado do português, instituída com a Constituição da 

República Democrática de Timor-Leste (RDTL, 2002)

13  Em Timor-Leste, reconhece-se pelo menos três tipos de lia-na’in(s): 1) aquele que é um 

especialista da cultura e que pode, portanto, fornecer informações sobre ela; 2) uma posição 
prevista na administração dos sucos responsável pela mediação local sobretudo em casos de 

justiça; e, por fim, 3) aquele que se coloca como liderança ritual de sua respectiva casa sagrada 
(APOEMA, 2020).

14 Seria também possível afirmá-lo como multimodal, na perspectiva de Ruth Finnegan (2015), 
na medida em que ao oral se associa a performance e ainda seria necessário considerar uma 

série de materialidades (como objetos e construções) que podem ser lidos, igualmente, como 

suportes para tais saberes. 



340

história da educação: sujeitos na/da história

experiências e dados sensíveis (LEVI-STRAUSS, 2011; INGOLD, 2000); seus 
suportes, notadamente o corpo e a memória (tanto individual como coleti-

va) (ZUMTHOR, 2010; ONG, 2006); seus modos de produção e reprodução, 
em geral por meio do encontro e dos vínculos intergeracionais (HAMPATE 
BA, 2010); e ainda vale mencionar um traço que Manuela Carneiro da 
Cunha (2001) chama de “tolerante”, na medida em que esse campo comu-

mente acolhe explicações divergentes em oposição a um certo ideal de 
universalidade próprio das ciências modernas e do pensamento ocidental 

(SANTOS, 2014; CUNHA, 2011).
No contexto de Timor-Leste, o período da ocupação indonésia foi 

considerado particularmente disruptivo pela historiografia local para as 
chamadas práticas tradicionais (e, por consequência, para os saberes a 

elas associados), isso porque foi marcado por uma ampliação do sistema 

público de ensino, considerado insipiente durante a colonização portu-

guesa; pela adesão compulsória da quase totalidade de sua população 

ao catolicismo;15 de modo particularmente relevante, pela violência com 

a qual a Indonésia se estabeleceu no território – incendiando inúmeras 
casas sagradas tanto em sua entrada (1975) como na saída (1999); e pelos 
consequentes processos de luta e resistência que marcaram todo o perí-
odo, implicando em perdas humanas e materiais, além do deslocamento 

forçado de populações inteiras de seus locais de origem, incluindo seus 
lugares sagrados. Considera-se, em geral, que esse foi um período de 
repressão e interrupção tanto das práticas como também das redes de 

circulações dos saberes locais (MCWILLIAM, 2005). 
Tendo isso posto, a pergunta se constitui, portanto, no entrelace 

entre o campo da Educação, ao ter como objeto os processos de apren-

dizagem e formação desses mestres dos saberes tradicionais locais, e 

da História, na medida em que o aborda em um contexto histórico muito 

específico (o da ocupação indonésia e anos iniciais da Nação) e, ainda, pro-

15  A Igreja Católica ainda hoje possui uma importância fundamental para a sociedade 
leste-timorense, considerada a segunda casa espiritual e religiosa para muitos grupos locais, 

estando em primeiro lugar a casa sagrada. Essa relação se dá em um terreno complexo, de 

tensões, disputas e, ao mesmo tempo, de troca e circulação de repertórios entre um e outro 

(APOEMA, 2020).
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põe-se a inquiri-lo também em seus diálogos com o tempo e as instâncias 
históricas que atravessa. Entretanto, se a pergunta parece, nesse sentido, 

pertinente ao território da História da Educação, uma série de outras ques-

tões se interpuseram ao longo de todo o percurso da pesquisa, inquirindo 
a viabilidade dela ser de fato por ele acolhida e nele encontrar respostas 

possíveis: 1) o fato de que os saberes tradicionais são, em geral, um tema 

ainda estrangeiro ao campo;16 2) a dificuldade de localizar fontes escritas e 
o caráter notadamente oral das fontes disponíveis tensionando as possibi-
lidades de se construir uma base de dados que de fato remetesse ao pas-

sado, território por excelência da História; e, 3) a proximidade do horizonte 
temporal escolhido (1975-2002) com o presente também interpelando as 
dimensões históricas do objeto. No fundo dessas questões, agitava-se 
uma outra de ordem mais epistêmica que pragmática na medida em que 

inquiria os saberes tradicionais como um objeto possível para o campo da 
História: inserem-se eles em devires históricos, sofrem as intempéries do 
tempo ou reproduzem-se ciclicamente em um contínuo a-histórico? 

Assim, a pergunta sobre os processos de aprendizagem e for-
mação dos lia-na’in(s) durante a ocupação indonésia e anos iniciais da 

Nação tornou-se, também, ao longo de todo o decurso da pesquisa, uma 

interrogação constante sobre ela ser de fato passível de ser respondida a 
partir do campo da História da Educação e seu arcabouço teórico-meto-

dológico. Ao propor uma incursão pelos meus trajetos em Timor-Leste e 

a partir de Timor-Leste (tendo, portanto, esse território em meu horizonte), 
pretendo tratar dos modos como tais questões se desdobraram ao longo 
do percurso, apresentando, concomitantemente, uma certa síntese do 
processo de investigação. Faço-a em três etapas: na primeira, trago a base 
do arcabouço teórico-metodológico, como a pergunta foi colocada inicial-

mente e a partir de que perspectivas; na segunda, apresento a cena da 

pesquisa: as escolhas metodológicas, a realidade do campo e como elas 
mobilizaram revisões do arcabouço teórico-metodológico, em particular 

16  Pesquisas empreendidas por Galvão et al. (2008) e Hayashi e Ferreira Júnior (2010) indicam a 

centralidade dos estudos no campo brasileiro da História da Educação na escola e seus sujeitos, 

além de outros temas que, de um modo geral, estão vinculados a processos de escolarização ou 

de acesso a bens afins com a escrita. 
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do conceito de historicidade; por fim, apresento uma síntese do que foi 
exequível produzir em termos de análises a partir do percurso da pesqui-
sa, indicando possíveis contribuições tanto para a historiografia local de 
Timor-Leste como para uma historiografia dos saberes tradicionais. 

Ba kotuk:17 perspectivas históricas na abordagem dos 
saberes tradicionais

Retomando da questão de base, a suposta a-historicidade dos 
saberes tradicionais é um tema problematizado por diversos autores dos 

campos das ciências humanas e sociais. Essa presunção se constituiu 

na relação que as ciências modernas (e todo o seu aparato simbólico 

e tecnológico, entre os quais se destaca a escrita) estabeleceram com 

outros corpos epistemológicos. A esse respeito, Jack Goody (2012) 
comenta que, de modo geral, as chamadas sociedades ágrafas foram 

consideradas estáticas, imersas em um presente etnográfico e em uma 
não racionalidade. De modo similar, Michel de Certeau (2015) aponta as 
oposições historicamente estabelecidas entre o pensamento ocidental e 
seu suposto outro: de um lado a escrita, a racionalidade e a historicidade; 
de outro a oralidade, o primitivismo e a a-historicidade. A essas oposi-

ções – não necessariamente simétricas na medida em que as ciências se 
colocam como hegemônicas frente aos demais modos de construir o co-

nhecimento – Boaventura de Sousa Santos (2014) chama de pensamento 
abissal que se constitui, por sua vez, por meio da criação de linhas que 
impedem a circulação entre diferentes experiências epistemológicas, 

dado que algumas são legitimadas e outras não. Assim, a presunção de 

a-historicidade engendra, de fato, um discurso que aparta e invisibiliza 
outros modos de conhecer (outras epistemologias).

Em termos pragmáticos, a-historicidade implica em algo estático, 

como Goody (2012) comenta, que não se altera, que não se afeta pelo 
tempo compreendido em seus devires. Essa assumpção vincula-se forte-

17  T-Pt: para trás, passado.
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mente a duas tendências das ciências quando tomam em princípio os co-

nhecimentos tradicionais (ou as tradições orais e populares) como objeto: 
de um lado, a retirada de cena do ator que movimenta tais saberes; e, de 

outro lado, quando se reconhece a sua presença, ele é qualificado como 
ingênuo, alguém que apenas reproduz conteúdos ancestrais, a quem não 
se imputa, portanto, o gesto do novo, da criatividade e da autoria. Com 
relação ao primeiro aspecto, Michel de Certeau et al. (1995) e Peter Burke 
(1995) analisam, a partir, sobretudo, dos estudos sobre os acervos popula-

res na Europa entre os séculos XVI e XIX, que, enquanto seus conteúdos 
eram interessantes e desejados no constituir das identidades nacionais, 

o mesmo não seria possível dizer sobre seus atores – contadores de 
histórias, menestréis etc. – considerados não adequados aos projetos de 

modernidade de então. Nos termos de Certeau et al. (1995), tais empreen-

dimentos se tornaram possíveis por meio de gestos cuja intencionalidade 
era a apropriação de tais repertórios, reservando-os às elites letradas, sem 

contudo encontrar-se com ou acessar seus protagonistas. 

O tema da autoria – do que faz o ator dos acervos orais e popu-

lares com seus conteúdos – é igualmente relevante para abordar a (a-)

historicidade desses territórios. Cunhou-se, no campo dos chamados 
estudos folclóricos, cujo grande intento era (e tem sido ainda, por vezes) 
a recolha e guarda desses repertórios – o conceito de autoria coletiva e 

mesmo de anonimato. Câmara Cascudo (2008), por exemplo, no fluxo de 
tais concepções, creditou ao conto popular como características chave a 
antiguidade, o anonimato, a divulgação e a persistência. Esse último ele-

mento se associaria, por sua vez, a um testemunho frequente por parte de 
tais atores quando afirmam reproduzir o que aprenderam com as gerações 
anteriores. Burke (2010) problematiza o tema ao apontar estudos mais con-

temporâneos que indicam que a enunciação dos textos das tradições orais 
estão sujeitos à performance e à recriação em ato, ou seja, no instante de 

seu acontecimento. 

No contexto dos estudos sobre o Sudeste asiático que lidam com 

tais questões, há um trabalho interessante de James J. Fox (2016) em que 



344

história da educação: sujeitos na/da história

ele aborda mestres poetas rotaneses18 e o modo como performam um 

texto ritual em particular, chamado Suti Solo do Binar Base. Segundo o 

autor, há, entre tais mestres poetas, distinções em termos de composi-
ção e performance. Contudo, são respeitados aqueles que conseguem 
comunicar o conhecimento ritual sem alterações, conforme o receberam 
de seus antepassados. Como conciliar a necessidade de serem tais poetas 
fiéis testemunhas de saberes ancestrais com o fato de que apresentam 
distinções entre si, havendo diferentes variantes do texto bem como mo-

dos de performá-lo no presente?
Em Timor-Leste, Judith Bovensiepen (2014), em suas pesquisas 

junto a uma comunidade Funar, no município de Liquiçá, questiona uma 
afirmação similar por parte dos lia-na’in(s) seus interlocutores, quando 

declaram reproduzirem os atos e as falas de seus ancestrais, depois de 
todo o período da ocupação indonésia e dos eventos que o demarcaram. 
Como, de modo geral, julgar estáticos (sem alterações) conhecimentos 
cujo principal suporte são os corpos dos sujeitos, considerando-se que 

esses corpos, no caso de Timor-Leste, em particular, foram afetados pela 

guerra, fome, entre outras intempéries, tendo inclusive em perspectiva a 

sua dimensão sensível? (INGOLD, 2000; LÉVI-STRAUSS, 2011). 
Judith Bovensiepen (2014) e também James Leach (2012), em 

seus estudos na Papua-Nova Guiné sobre os conhecimentos botânicos 
locais, mudam o ângulo de visão ao depararem-se com tais afirmações de 
fidelidade e imutabilidade do conhecimento ao tomarem-nas não como 
assertivas, mas como discursos cuja intenção é produzir um determinado 
efeito, o de autoridade sobre o conhecimento na medida em que o sujeito 

informa não apenas as suas origens, mas também a própria capacidade de 

se manter conectado a elas, ressaltando-se que, no território da oralidade, 

é por meio desses vínculos que se dão tanto os processos de aprendiza-

gem como os de legitimação dos saberes constituídos. Por outro lado, vale 
interrogar o que pode significar a noção de fidelidade a partir de diferentes 
referentes epistemológicos: se, para o universo da escrita, essa consigna 
leva, por vezes, a uma impressão de uniformidade ou imutabilidade, para 

18  Originários da ilha de Rota, no Oceano Pacífico.
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o campo da oralidade, talvez, o mais provável seja que se dirija a um pro-

pósito de coesão e conexão com um determinado território de saberes.

Compreendo, portanto, a suposição de a-historicidade dos sa-

beres tradicionais como um discurso forjado pelas ciências modernas, 

já problematizado por diversos autores (CUNHA, 2001; CERTEAU, 2015; 
GOODY, 2012; CANCLINI, 2011), mas que ainda reverbera em certo ima-

ginário, tanto que se converteu, em diversos momentos da pesquisa, 

em uma pergunta acerca da viabilidade do objeto ser abordado pelo 

campo, ainda que, obviamente, outras questões como aquelas já apon-

tadas anteriormente em relação às fontes devam ser matizadas. Vale 
ressaltar, ainda, que essa mesma suposição foi em muito corroborada 

pela estratégia de retirar de cena os atores desses saberes ou, quando 

reconhecidos, pela imputação de não participação na autoria e de mera 

reprodução de saberes ancestrais. Nesse sentido, um movimento central 

do processo de pesquisa objeto deste trabalho foi buscar tais atores – no 

caso de Timor-Leste, os lia-na’in(s) – como testemunhas dos próprios 

processos de aprendizado – não apenas informantes de um determinado 
repertório – em um contexto histórico muito específico, no qual tiveram 
seus corpos e suas histórias de vida afetadas por uma série de eventos 

tanto particulares como vinculados ao coletivo, aos processos de luta e 

resistência dos leste-timorenses pela independência.

Reiteradamente, no entanto, deparamo-nos com a viabilidade 
do tema ao ser abordado pelo campo, não necessariamente com a sua 

aderência a ele. Nesse ponto, ao se questionar a exequibilidade, o que 

entra em jogo é o seu arcabouço teórico-metodológico: a partir de que 
perspectivas e com que instrumentais constitutivos do campo abordá-lo? 
Em ambos os casos, o objeto aponta o que melhor lhe cabe. A casa sagra-

da corresponde ao que Marcel Mauss (2006) chama de fato social total, ou 
seja, uma experiência que abarca as mais diversas dimensões da vida de 
sujeitos e grupos, perpassando a religiosidade, a sociabilidade, a educação 

das gerações mais jovens, mesmo a vida econômica e política. Abordá-la 
implica se dirigir a todo um universo cultural, material e simbólico, por meio 

do qual os sujeitos que o constituem atribuem sentido à própria existência, 

lócus, portanto, propício à história cultural.
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A história cultural surge e se institui no decorrer do século XX, 
a partir do diálogo entre a História e a Antropologia e, ainda, na medida 

em que a primeira inquire as próprias fronteiras e objetos, ampliando o 

olhar das grandes narrativas para as experiências concretas das pessoas 

comuns, não raro invisibilizadas ou emudecidas, de longe para perto, in-

terpelando, por outro lado, não apenas os eventos, sobretudo aqueles de 

caráter político e econômico, mas também a produção cultural e simbóli-
ca. Para Robert Darton (2009), assim como para Roger Chartier (2009), os 
objetos da cultura, não importa a sua materialidade, podem ser lidos e in-

terpretados, permitindo o acesso à vida de sujeitos e grupos em diferentes 

temporalidades. Na perspectiva de Ana Maria de Oliveira Galvão e Thaís 
Lima da Fonseca, a história cultural é “um modo de compreender, analisar 

e interpretar o mundo, ou seja, [...] [é] uma tendência teórico-metodológica” 

(2017, p. 58) que se propõe a “investigar práticas, consubstanciadas em 
objetos, para compreender processos pelos quais se constrói um sentido” 

e para “compreender como determinadas visões de mundo foram produ-

zidas e disseminadas por diferentes grupos sociais” (2017, p. 64). 
Ainda com relação à historiografia sobre Timor-Leste, que abor-

da as experiências locais vinculadas à casa sagrada durante o período 
da ocupação indonésia, apesar de existirem autores que mencionam a 

continuidade das práticas tradicionais a despeito dos eventos em curso 

(SOUSA, 2006; BOVENSIEPEN, 2014), há duas narrativas que se colocam 

de modo mais evidente. A primeira associa todos os eventos disruptivos 

que caracterizam a presença indonésia no território – da destruição das 
casas sagradas aos processos de resistência e luta pela independência – à 

interrupção das práticas rituais e ao desaparecimento de determinados 

acervos epistemológicos (CASTRO, 2011). A segunda presume que esses 
mesmos acervos (ou ao menos parte deles) atravessaram intactos o perío-

do, permitindo, por isso, uma espécie de reavivamento da cultura tão logo 

da Restauração da Independência19 (MCWILLIAMS, 2005; BARNES, 2016). 
Em uma ponta, portanto, retira-se o objeto da história, resultado da perda, 

19  Em 28 de novembro de 1975, grupos políticos locais promoveram a Declaração Unilateral de 
Independência, sufocada logo em seguida pelas forças de ocupação indonésia. Por isso, o dia 20 

de maio de 2002 é considerado, em verdade, a Restauração da Independência (DURAND, 2009).
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e, em outra, afirma-se a sua a-historicidade – não afetação pelas instâncias 
históricas que atravessa.

Logo, do ponto de vista do processo de pesquisa objeto deste 

texto, a história cultural permitiu (e permite ainda) lançar luzes sobre o 
território das casas sagradas e de seus mestres, os lia-na’in(s), com foco 

em seus processos de aprendizagem, acolhendo suas particularidades 
culturais (materiais e simbólicas) e insistindo, assim poderíamos dizer, em 
seus devires históricos, olhando-o a partir de perspectivas diacrônicas e 
não sincrônicas, presumindo-os como básicos a qualquer existência – seja 
individual ou coletiva, e buscando-os. Apenas isso, contudo, não basta ao 

objeto, primeiro em função da proximidade do tempo estudado com o 

tempo presente e, segundo, a partir do que o trabalho de campo em Ti-

mor-Leste demandou em termos de mobilização dos conceitos de história 
e historicidade tendo em vista os modos como são percebidos e expressos 

localmente em contraste ao aparato teórico que eu tinha em mãos. 

Com relação à problemática do tempo presente, o horizonte 
proposto, em princípio, estava delimitado entre os anos de 1975 e 2002, 
período que corresponde à primeira declaração de independência e à 
Restauração da Independência. Mais do que uma duração, como Luisa 
Passerini (1996) sugere, essas fronteiras corresponderiam também a uma 
certa dimensão ou territorialidade desse tempo e da história local que, 

no caso de Timor-Leste, compreenderia os processos de resistência e de 

luta pela independência. Estar próximo permite um determinado ângulo 

de visão, segundo o que Natalie Zemon Davis (2011) propõe, produtor de 
uma série de elementos que podem ser de interesse do historiador e de 

projetos historiográficos tais como a leitura simbólica dos fenômenos e 
dos sujeitos, o aproximar-se dos objetos considerados menores, mesmo 

desimportantes, de pequena escala, signos, porém, de realidades mais 

amplas e complexas. No caso específico de Timor-Leste, a proximidade 

com o tempo histórico estudado permite um encontro com uma faceta da 

história do país pouco abordada pela historiografia que se debruça sobre 
ele, por meio do testemunho daqueles que a viveram, e gera uma deter-

minada documentação (a partir do uso da história oral como instrumental 

metodológico), elementos que poderão ser revisitados e reexaminados 
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por projetos historiográficos futuros. Logo, ao mesmo tempo em que a his-

tória do tempo presente é uma condição da qual não pude escapar caso 

quisesse sustentar a historicidade de meu objeto, ela oferece também um 

determinado ângulo de visão singular e próprio do que o torna próximo, 

não uma perspectiva menor, apenas singular.

Iha foho:20 trajetos metodológicos e possibilidades do campo

Neste momento da escrita, trato de duas questões já aventadas 
no capítulo anterior: com que instrumentais constitutivos do campo 
historiográfico abordei meu objeto e como, em termos pragmáticos, as 
intenções metodológicas se concretizaram no trabalho de campo e o que 
demandaram no que diz respeito aos modos locais de expressar o tempo 
e, por consequência, também de compreendê-lo.

As intenções iniciais eram, chegando a Timor-Leste, identificar uma 
localidade onde pudesse assentar o processo de pesquisa, selecionando 

aí um determinado conjunto de sujeitos a quem abordaria a partir da histó-

ria oral. O propósito era construir um arquivo audiovisual com testemunhos 

de lia-na’in(s) acerca de suas trajetórias de vida, bem como sobre outros 

aspectos concernentes das culturas locais, compreendendo-se desde o 

princípio os desafios e limites dessa proposta metodológica tais como o 
predomínio da subjetividade e a influência da conjuntura na conformação 
da memória e, por consequência, do dito sobre o passado (DELGADO, 

2016). Pretendia, ainda, trabalhar com dois gêneros em particular da 
história oral, as histórias de vida – compreendidas por João Carlos Sebe 
Bom Meihy como “a narrativa do conjunto da experiência de vida de uma 
pessoa” (2005, p. 147) – e a tradição oral, na medida em que era importante 
capturar também o universo cosmogônico no qual os lia-na’in(s) estão 

imersos, base, portanto, de seus respectivos processos de aprendizagem 
e formação. Dada as particularidades de meu objeto, no desenho do 

roteiro de entrevistas, decidi também por tentar capturar os eventos de 

20  T-Pt: na montanha.
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aprendizagem por meio da participação de meus interlocutores nas agen-

das rituais de suas respectivas casas sagradas e de suas comunidades. 

Também estavam no roteiro questões vinculadas aos percursos individu-

ais, família, escolarização, vida profissional e participação nos processos 
de resistência.

Cheguei a Timor-Leste em dezembro de 2017, ficando no país até 
o fim de maio de 2018.21 Depois de uma série de incursões a diferentes 
municípios,22 entre fevereiro e março assentei, por fim, a pesquisa no mu-

nicípio de Ainaro, posto administrativo Ainaro, uma região situada a pouco 
mais de 110 km da capital, Díli, trajeto percorrido entre seis a oito horas por 
estradas (precárias em sua maioria) que se dirigiam ao interior do território, 

rumo às suas montanhas de maior altitude. Em Ainaro, por sua vez, circulei 
entre dois sucos – Manutasi e Ainaro (onde fica a sede do município, Ainaro 
Vila) –, tendo se tornado estes, de modo mais específico, meus locais de 
pesquisa. O município de Ainaro destaca-se em diferentes momentos 
da história nacional. Apenas para citar dois marcos, durante o período 
de colonização portuguesa, um de seus liurai(s),23 Dom Boaventura de 

Sousa Santos, foi um importante aliado da colonização portuguesa e, no 
período da ocupação indonésia, os movimentos de resistência (incluindo 
suas primeiras lideranças) primeiro se refugiaram em suas montanhas, 

constituindo aí a chamada frente armada, composta pelas Falintil,24 que 

combatia diretamente o exército indonésio. 

Cada um dos sucos que constituiu a pesquisa assumiu, em prin-

cípio, diferentes posturas frente à ocupação indonésia. No caso do suco 
de Ainaro, parte importante de sua população se deslocou junto às Falintil 

21  Tive minha viagem a Timor-Leste financiada pelo Programa de Mobilidade Aulp (Associação 
das Universidades de Língua Portuguesa) por meio do Departamento de Antropologia (DAN/

UnB), com recursos da Capes.

22  O país se divide administrativamente em municípios, postos administrativos, sucos e aldeias. 
De modo mais específico, a pesquisa se instalou no município de Ainaro, posto administrativo 
Ainaro, sucos Manutasi e Ainaro.

23  T-Pt: rei. À época da colonização portuguesa, os grupos locais se organizavam em reinos 
administrados por uma elite local, entre os quais a liderança política era assumida pelos liurai(s) 

(DURAND, 2009).

24  Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor-Leste.
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para as montanhas, juntando-se, portanto, à resistência. Apenas na aldeia 

Builiko, uma de suas comunidades integrantes onde permaneci por mais 

tempo, uma média de três mil pessoas se deslocou para as montanhas, 

onde permaneceram por aproximadamente três anos, momento em 

que as privações materiais (sobretudo a fome), além dos mortos, fizeram 
com que grande parte delas se rendesse ao governo indonésio. Como 
consequência dessa adesão inicial ao movimento de resistência, tais co-

munidades tiveram a quase totalidade de suas casas sagradas queimadas 

(apenas em Builiko foram 13), algumas famílias perderam suas relíquias 
(objetos sagrados) por não terem condições de levá-las consigo na fuga 
com as Falintil e, por fim, ao se renderem, foram, em princípio, dispersas 
por diferentes sucos, afastando-se, portanto, de seus locais de origem. Já 

em finais da ocupação da Indonésia, haviam sido outra vez realocadas e 
reunidas em uma aldeia próxima à sede do município, à beira da estrada, 
para que fossem vigiadas mais facilmente, onde finalmente se estabele-

ceram. Em meados da década de 1990, muitas famílias tinham conseguido 
erguer outra vez suas casas sagradas, novamente queimadas com a saída 
do exército indonésio do território. À época da pesquisa, apenas três ha-

viam sido reerguidas.

Em Manutasi, de modo inteiramente distinto, por um lado, a po-

pulação local em sua maioria se rendeu logo de imediato à ocupação in-

donésia, muitos passando a integrar, inclusive, posições na administração 
local e mesmo nas forças armadas ocupantes. Por outro lado, muitas de 
suas casas sagradas, mais robustas (ver fotografia 1) e mais dispersas nas 
montanhas, resistiram à destruição provocadas pelos indonésios tanto em 

sua entrada como na saída do território. Também, segundo o que foi ob-

servado durante o trabalho de campo, o suco conta com um dos maiores 

conjuntos arquitetônicos do município, com algo em torno de 17 casas 
sagradas erguidas, algumas das quais, segundo alegaram meus interlo-

cutores, mantêm a mesma estrutura há gerações, apenas ocasionalmente 
reformadas em função de desgastes provocados pelo tempo.
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Em cada um dos sucos, constitui um conjunto de nove lia-na’in(s), 

totalizando um grupo de 18 sujeitos pertencentes a 17 casas sagradas.25 

Além disso, em cada um dos sucos, realizei pelos menos uma reunião pré-

via com alguns desses interlocutores, bem como com outras lideranças 

locais, nas quais conversamos sobre a pesquisa, sobre as estruturas locais 

e, por vezes, sobre os conteúdos culturais que julgavam importante me 
comunicar naquele momento: elementos como a hierarquia entre as casas 
sagradas e a dimensão do segredo, indicando-me limites em relação ao 

que poderia me ser dito nas entrevistas na medida em que, tratando-se 

de um conhecimento vinculado ao sagrado, há ordens locais não apenas 

de acesso a ele, mas também no que concerne à autoridade para pronun-

ciá-lo. Todos os lia-na’in(s) são homens, em sua maioria agricultores, com 

pouca ou nenhuma escolarização, sendo três deles, contudo, funcionários 
públicos, com o Ensino Básico completo: dois professores e um policial. 

Com idades entre 46 e 77 anos à época da pesquisa, vivenciaram seus 
percursos formativos durante o período da ocupação indonésia, tendo 
assumido a função26 entre meados dos anos 1980 e anos iniciais da Nação, 

com exceção de um deles, que se tornou lia-na’in já ao final do período da 
colonização portuguesa.

A relação com cada lia-na’in, por sua vez, instituiu-se de modo sin-

gular, com encontros que variaram entre um a quatro, sendo que convivi 

mais proximamente com um dos lia-na’in(s) por ter sido acolhida por sua 

família em todas as minhas incursões a Ainaro. Apesar dessas interações 
e entrevistas, construí um arquivo com um total de 29 horas em registros 
audiovisuais.27 Além disso, outros aspectos do contato com os lia-na’in(s) 

25  Em Ainaro, desde a presença japonesa no território, durante a Segunda Grande Guerra, que 
tentaram chegar a Austrália por meio da ilha de Timor, uma família teve seus membros divididos 

em quatro ramas, cada qual com uma liderança ritual, duas das quais integraram a pesquisa.

26  A função é vitalícia. Logo, um novo lia-na’in assume após a morte do anterior, após um 

processo decisório que envolve os mais velhos da casa sagrada (os avôs).

27  Essas 29 horas compreendem apenas as entrevistas com o corpus principal descrito neste 
texto, além das reuniões. A esse conjunto somam-se outras 14 horas com outras lideranças 

chave dos sucos, além de alguns manuscritos escritos contemporaneamente que documentam 

as casas sagradas do município e uma série de registros fotográficos produzidos durante o 
trabalho de campo. 
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merecem nota: 1) com dois deles, a entrevista aconteceu principalmente 
em português, com alguns trechos em tétum; com todos os demais, as 

entrevistas aconteceram em tétum; 2) apenas cinco encontros foram, de 

fato, de forma individual. Os demais conformaram-se, de certo modo, 

como uma experiência coletiva, com a participação de membros da fa-

mília em diferentes níveis de engajamento: apenas assistindo, apoiando o 
processo de tradução, intervindo na entrevista com informações adicionais 
e, em um dos casos, a audiência claramente exercia um papel de controle 

em torno do que poderia ser dito; 3) o horizonte temporal das entrevis-

tas, ainda que tenha tido como marcos os anos de 1975 e 2002, abarcou 
narrativas do período anterior e posterior à ocupação indonésia, isso sem 
mencionar as narrativas de origem que remetiam a um tempo primordial; 

4) os fluxos narrativos quando referidos aos marcos da vida do sujeito tais 
como a participação na vida militar e na resistência eram em geral mais 

abundantes e livres. No entanto, sempre que propunha incursionarmos 

pela participação na vida ritual, em que pressupunha capturar os eventos 

de aprendizagem vinculados à casa sagrada, tais fluxos se tornavam mais 
exíguos e hesitantes.

Um aspecto em particular foi fulcral para a análise da historicidade 

do objeto, tema que nos interessa neste texto, tanto ainda no campo, du-

rante as entrevistas, como no retorno ao Brasil, no momento do tratamento 

e análise dos dados: a compreensão do tétum e suas estruturas (ou, tam-

bém seria possível dizer, a confusão que em princípio me causaram). Os 
verbos em tétum não flexionam com relação a tempo. Há determinados 
marcadores linguísticos que podem informar o estado da ação, assim como 
referências a certos marcos tanto da vida do sujeito (infância, juventude 

etc.) e da vida nacional (eventos históricos), além de informações sobre 
datas, podem situar temporalmente a narrativa, mas eles nem sempre são 

evidentes e muitas vezes não estão presentes. Para Geoffrey Hull e Lance 
Eccles (2005), caso consideremos o tempo verbal como uma demarcação 
em relação ao presente, não há uma marcação explícita dessa natureza 
em tétum. Os autores indicam ainda que os marcadores verbais existentes 

indicam não exatamente uma duração ou uma referência temporal, mas a 

circunstância da ação: se está concluída (tiha), se foi iniciada (ona), se está 
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em curso (hela), entre outras possibilidades. O marcador sei, por exemplo, 

indica uma ação inconclusa e pode se referir tanto ao futuro como ao 

passado imperfeito.

No campo, ponderando sobre os fluxos narrativos sobre os quais 
mencionei anteriormente, quando os meus interlocutores estavam teste-

munhando sobre aspectos da própria vida ou da Nação, os marcadores 

temporais eram mais explícitos e eu conseguia localizar mais facilmente 
os eventos em uma certa cronologia. Quando, no entanto, os temas se vol-

tavam para a participação na vida ritual das casas sagradas, assim como 

quando traziam informações gerais sobre os universos cosmogônicos 
locais, o uso do verbo sempre no presente causava-me um total emba-

raço, na medida em que eu já não era mais capaz de dizer a que tempo o 
sujeito se referia, mesmo quando eu insistia em capturar experiências de 

passado, fazendo-me questionar, muitas vezes, se eu teria condições ao 
final de sustentar a historicidade de meu objeto. Eis um exemplo:

Keu: 95? Entaun, deskulpa, sr. akompaña procesu hotu atu 
harii uma-lulik ida ne’e?
Keu: 95? Então, desculpa, o senhor acompanhou todo o pro-

cesso para construir a casa sagrada?

Sr. Felizberto: Akompaña.
Sr. Felizberto: Acompanhei.

Keu: Entaun bele konta uituan [kona-ba] prosesu?
Keu: Então, pode contar um pouco [sobre] o processo?

Sr. Felizberto: Sim, ida ne’e, hanesan ne’e, atu [...] prepara halo 
ne’e tenki fó hatene ba ema hotu-hotu, ba familia hotu-hotu, 

“aban ne’e ita komesa tau ai-riin, tau ai-riin nene’e”, entaun 

tenki fó hatene dehan “aban ita tau ai-riin nene’e”, [...]. 

Sr. Felizberto: Sim, aqui, assim, para [...] fazer tem que informar 

a todos, a toda a família, “amanhã nós começamos a colocar 
a coluna”, então tem que informar a todos dizendo: “amanhã 
nós vamos colocar esta coluna”, [...].

Nesse caso, o Sr. Felizberto primeiro me informa que presenciou, 
em meados dos anos 1990, o processo de construção da casa sagrada de 

sua família. Quando peço, contudo, para ele me narrar tal processo, ele abre 
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a frase com o termo tenki, de origem portuguesa, que indica aquilo que 

deve ser feito. Ele deixa de falar do passado para voltar-se para o modo de 

construir a casa sagrada que, em princípio, deve ser sempre seguido. Na 
continuidade desse diálogo, após fazer uma síntese dos procedimentos 
necessários à construção da casa sagrada (um processo que dura anos), 

ele volta para o passado para me informar que, com a saída dos indonésios 
do país, ela foi outra vez destruída. Em princípio, a experiência da apren-

dizagem me escapava, porque era óbvio, como sugere Jean Lave (2015) 
em seus estudos com alfaiates na Libéria nos anos 1970, que eles haviam 

aprendido algo e expressavam esse conhecimento, mas o que dizer dos 
processos de aprendizagem?

Desde o campo, já havia constatado, entre as falas dos lia-na’in(s) 

a indicação de um modo de presença e participação nas atividades da 

casa sagrada que eram um indicativo sobre a aprendizagem.28 No retorno 

ao Brasil, no entanto, ainda às voltas com a língua e a questão da histo-

ricidade, no exercício de reconhecer a que tempo se referiam quando 
emitiam certas declarações, empreendi um esforço de análise não apenas 
dos conteúdos da fala, mas também da própria estrutura da língua, de um 
modo mais pragmático que teórico, é importante ressaltar, tendo como 

base, porém, a linguagem com um fato social na perspectiva de Mikhail 

Bakhtin (2010), mediadora do conhecimento e da relação com o real. A 

partir daí, tentei deslocar-me da concepção de historicidade à qual estava 
habituada, notadamente vinculada a ordens cronológicas para, na pers-

pectiva de François Hartog (2015), perguntar como meus interlocutores 
compreendiam e expressavam o tempo. Para Hartog, os historiadores 
tomam, por vezes, o tempo como um dado óbvio, deixando passar ao lado 
outras possibilidades de experimentá-lo e de concebê-lo, assumindo, por-

tanto, que realidades culturais distintas podem implicar em concepções 
do tempo diversas e, por consequência, diferentes regimes de historicida-

de. Nesse momento, movi a pergunta de “será que eles estão falando de 

passado?” para “que concepções de passado eles estão expressando por 
meio de seus testemunhos”?

28  Sobre o tema, ver mais em Apoema (2020).
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A partir de uma análise mais acurada da estrutura da língua, feita 
com base no acervo audiovisual que havia constituído em campo (intei-
ramente transcrito), consegui reconhecer, em princípio: 1) um modo de 
se dirigir ao tempo ancestral, sem marcadores temporais, a não ser o uso 

eventual do termo uluk, que se refere ao “antes” ou ao “primeiro”; 2) o tem-

po cíclico das cerimônias sobre o qual se expressavam invariavelmente no 
presente, como se essa fosse uma informação que estivesse pronta para 

ser reatualizada a qualquer momento, na prática; 3) o tempo cronológico 
dos eventos: em que é possível identificar o tempo sobre o qual se fala 
por meio de marcadores gramaticais do tétum ou contextuais referentes a 

fatos biográficos ou históricos. 
A partir disso, a atenção saiu da permanente tensão sobre a respei-

to de que tempo eu seria capaz de falar – presente ou passado – para que 
resposta seria possível construir para a minha pergunta, tendo como base 
as demarcações temporais entre os anos de 1975 e 2002, compreendidas 
como marcos de observação – não fronteiras rígidas – e as concepções 
locais de tempo. De modo pragmático, cruzei as experiências localizáveis 
em suas narrativas cronológicas com suas experiências com a vida ce-

rimonial de suas casas sagradas e comunidades a fim de constituir um 
certo cenário durante os anos de ocupação indonésia. Contribuiu também 
para ampliar as análises acerca dos diferentes regimes de historicidade 

as ponderações de Mashall Sahlins (2008) a respeito da assumpção de 
que tanto a continuidade como a mudança de determinadas práticas em 

dados contextos são ambos fatos históricos. No caso de Timor-Leste, o 

que capturei do processo de investigação, entre o trabalho de campo e 

a análise dos dados, foi a continuidade das práticas e da circulação de 

saberes vinculados à casa sagrada durante o período abordado, criando 
a ambiência necessária para jovens em formação que, posteriormente, 

assumiriam a liderança de suas casas sagradas. Essa continuidade foi 

naturalmente afetada pelo contexto histórico – incluindo a necessidade 

de lidar com as perdas humanas e materiais – bem como a adesão a um 

certo repertório católico, dado o modo como o catolicismo se impôs para 
as populações locais durante os anos da ocupação indonésia.



356

história da educação: sujeitos na/da história

Ikus:29 considerações finais

Do ponto de vista da proposta historiográfica, o percurso conse-

guiu capturar as experiências de passado vinculadas à aprendizagem 
na medida em que se dispôs a desdobrar continuamente os conceitos 
de historicidade estabelecidos até a compreensão dos modos locais de 

percepção do tempo. Para a historiografia de Timor-Leste, os testemu-

nhos indicam a afetação das práticas e saberes tradicionais locais pelas 

instâncias históricas, a continuidade da vida ritual e, como consequência, 

dos ciclos de aprendizagem dos mais jovens durante o período da ocu-

pação indonésia. Do ponto de vista de uma historiografia dos saberes 

tradicionais, no campo da História da Educação – em forte diálogo com 

a Antropologia, vale dizer, o que infelizmente não pude explorar neste 
texto –, reafirma-se a historicidade do objeto e a necessidade de pro-

curar meios para desvelá-la, como sugere Eric Hobsbwan (2016, p. 285) 
ao comentar que novas possibilidades de fontes, bem como de análises 

dessas fontes, surgem quando os historiadores colocaram novas per-

guntas e, em suas palavras, buscam “desesperadamente [...] alguma 

maneira – qualquer maneira – de respondê-la”.

Retomando as questões que coloquei na introdução do trabalho 
com relação às dúvidas iniciais existentes referentes à exequibilidade da 

pesquisa no campo da História da Educação, tenho algumas considera-

ções finais a fazer. Do ponto de vista do quanto o tema é ainda estran-

geiro ao campo, vale lembrar que a própria história cultural, bem como 

a história do tempo presente, instituem-se no ampliar das fronteiras de 

seus territórios. Para tanto, foi de fundamental importância o diálogo com 
a Antropologia, assim como no caso do processo de pesquisa objeto 

deste texto, particularmente porque os estudos disponíveis sobre a casa 
sagrada em Timor-Leste, tanto em suas dimensões materiais como ima-

teriais, são eminentemente de cariz etnográfico. Com relação ao caráter 
eminentemente oral das fontes, o campo da história oral tem estabelecido 

diversas experiências de pesquisa que informam suas possibilidades e 

29  T-Pt: último, por último, final.
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limites metodológicos, o que o caso de Timor-Leste trouxe como questão 

a ser problematizada em processos semelhantes (na lide com outros 
contextos culturais) é a compreensão não apenas do que se diz, mas do 
como se diz (as estruturas da língua e da fala local) e suas consequentes 
reverberações semânticas. Por fim, a proximidade com o tempo presente, 
bem como, em verdade, todo o contexto singular da pesquisa, compõe a 
construção de uma narrativa possível que pode abrir a possibilidade para 
outros percursos investigativos. Do ponto de vista do objeto, o fato dele 

estar ancorado no campo da História da Educação estabeleceu como 

condição sine qua non o reconhecimento de sua historicidade, colocada, 

certamente, em suspeição, por diversas vezes, mas não abandonada em 
nenhum momento.
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