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0 COMITfi PRO-LIBERDADE I)E
CONSCIENCIA E 0 ENSINO RELIGI0SO EM

PELOTAS NA PERSPECTIVA DO JORNAL
ESTANDARTE CRISTAO[ (1 925-1935)

Ales sandro Carvalho Bica2
Elomar Tambaral

It,`sumo

0 objetivo deste artigo 6 analisar a formacao e a atuagao do ComJ.JG Prd-
/,/h.JrcJclcJe c7e  Co7?5cjG7?cjc7 na cidade  de  Pelotas entre  as d6cadas de  1920
c  1030, na defesa do ensino leigo nas escolas brasileiras e foi produzido
Ilo  contexto  do  projeto  de  mestrado:  "^Scr7IJc7 A4cJ7`gr7'i.c7c7..  %mc7 J77sJz'J%j!`ao

lk'  I`!mino" .4

I  Este  artigo  foi  produzido  com  base  na  leitura  do  Jomal  Estandarte  Cristao,

pcl.i6dico  da  lgreja  Episcopal  Anglicana  que  cii.culava  iia  cidade  de  Pelotas
(lesde  o  flnal  do  s6culo  XIX,  e  que  nas  d6cadas  de  1920  e  1930  noticiou  is
{|uest6es sobre a adogao do Ensino Religioso nas Escolas Brasileiras.  A analise
desta   fonte   docunental   tern   como   objetivo   embassar   a   compreensao   do
posicionamento  dos  dirigentes  da Igreja Anglicana frente  a Educacao.  Entre  as
tl6cadas   de   1920   e    1930   na   cidade   Pelotas,   destacam-se   tamb6m   outros
peri6dicos, tais como, o fze6crfe, da lgreja Cat61ica e C)  r'ej%p/drz.o da Maconaria.
2  Aluno   da   linha   ,   Hist6ria   da   Educapao   do   Mestrado   em   Educagao   da

FaE/UFPEL,  e  integrante  do  grupo  de  pesquisadores  do  CEIHE  (Centro  de
flstudos em Hist6ria da Educagao) da FaEruFPEL.
1  Professor Orientador do Projeto de Pesquisa: Santa Margarida: Uma Tnstituicao

de  Ensino.
4 0  termo  instituicao  escolar  empregado  no  texto  remete  ao  sentido  de  espago

objetivo, material, concreto, real, a partir da consideragao de sua base material a
qual   constitui   o   primeiro   elemento   de   sun   materialidade;   ainda  sobre   este
:`ssunto, ver Werle, (2001).
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A origem e o desenvolvimento
dos conflitos religiosos-educacionais

As discuss6es  sobre  o  ensino religioso  nas  escolas ressurgem
com maior intensidade no  final  do  s6culo XIX,  ap6s a promulgag5o  da
Constituicao da Rephblica de  1889, com o estabelecimento da separacao
do Estado e da Igreja e a laicizacao do ensino.

Dentre os varios artigos da Constituig5o de  1891, o artigo  72,
§     6°-     estabe]ece     que     "sera     leigo     o     ensino     ministrado     nos
estabelecimentos ptiblicos" -, a express5o  "sera leigo" na educagao tinha
conotacao para  os  membros da Igreja Cat6lica e  alguns  legisladores  do
regime republicano no Brasil como irreligioso, ateu, 1aicista.

Como  continuidade  da  crise  iniciada  com  a  Constituigao  de
1891,  no  ano  de  1925,  em  face  da  revisao  constitucional  prevista pelo

govemo  do  presidente  da  Reptiblica,  Arthur  Bemardes  (1922-1926),
ocorreu  uma   das   quest6es   mais   delicadas   sobre   a   incorporagao   do
Ensino  Religioso  nas  escolas  do  Brasil.  A  polemica  maior  deu-se  em
tomo de duas en?endas sugeridas pelo Deputado Plinio Marques.

A   primeira    delas    planejava    tornar    o    Ensino    Religioso
facultativo  para  os  alunos,  sujeitando  o  poder pfrolico  a  permitir  a  siia
inclusao  no  curriculo  das  escolas  que  assim  a  desejassem;  A  segunda
emenda,  iguallnente pol6mica, tomava como religiao oficial  do Brasil a
Igreja Cat6lica Romana. Tais emendas causaram urn grande alvoroco na

i°a::eaq:5de> Prlncipalmente nos grupos que defendiam a id6ia de  "Esco|a
Em   relacao   a   questao   das   emendas   religiosas   de   Plinio

Marques, Jorge Nagle comenta:

A  favor  da  aprovagao,  os  cat61icos  argumentavam  que
elas     "representavam     a     aspiracao     da     maioria"     e
constituiam  a  "1egitima  vontade  da  alma  nacional";  os
nao-cat61icos   e   mesmo   alguns   cat61icos   procuravam
mostrar a que tais emendas  sao  "atentat6rias a liberdade
espiritual",       representavam       a       "oficializagao       do
romanismo,    do   ultramontismo",   podem   significar   o
"geme   de   disc6rdia  entre   as   familias",   al6m  do  que
"ferem  os  ideais  republicanos  de  liberdade,  igualdade  e

-I --I ------- I--`.  i.Lw+`iu`'L>,
est5o presentes as Igrejas Protestantes,  os  "republicanosLpositivistas"  e politicos
como  Borges  de  Medeiros,  Lindolfo  Collor,  Ildelfonso  Sim6es  Lopes,  Getulio
Vargas entre outros. (Didrio Popular,15 e  16 de outubro de  1925).

Dentre os grupos que nao aceitavam as emendas do Deputado Plinio Marques,
1+=^  --^^^-.L__   __   T  _
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fratemidade   e   podem   provocar   o   "renascimento   da
questao reljgiosa e seus males. (NAGLE, 2001, p. 87).

lomalD[ars,:b5:pauiqaur8Sj:°c;eds:deecf:[ec:ed]:t::S::°t;e:gTs°est°e=%:oesdce°t[ags25:
traz uma entrevista do entao Deputado Federal gadcho Gethlio Vargas:

[...]   a  introdng5o  do  ensino  religioso  como  postulado
constitucional,  embora  sob  a  formula  facultativa,  pode
acarretar     inconvenientes,     conforme     o     crit6rio     do
interprete    de    sua    aplicabilidade,    acender    disputas
religiosas e determinar complicap6es juridicas [...].

Ainda  na  mesma  entrevista,  Vargas  comenta  dos  grandes
servicos   do   catolicismo,   afirmando,   por6m,   ser   muito   contestavel
afirmar que  o catolicismo  fosse  a religiao da totalidade dos brasileiros.
Em   continuidade,   acrescentava   que   para   ser   cat6lico,   era   preciso
conhecer a doutrina, aceitar os dogmas e pratica-1os. Segundo ele, nessas
condic6es    haveria    uma    peqiiena    parte    da    populagao    brasileira,
preponderantemente a alta sociedade, que adotava urn catolicismo c6tico
e   elegante,   ignorado  pela   grande   massa,   que   ainda  estava  na  fase
fetichista da adorapao de santos com especialidades milagreiras.

As  crfticas  contrarias  feitas  as  emendas  por politicos  e  pelo
Deputado   gaucho   Getilio   Vargas,  membro   do   Partido   Republicano
Riograndense,  pode  ter  servido  como  estimulo  para  a  formagao  de
Comites  favoraveis  a  "Liberdade  de  Consciencia"   em  todo  o  Brasil,
gerando  uma reagao  em  s6rie  por parte  dos  grupos  prejudicados  pelas
emendas do Deputado Plinio Marques.

As motivac5es e o inicio do Comit6 Pelotense

Em   1925,  a  cidade  de  Pelotas  organiza  o  seu  Comz.fG  Pro-

:e'::ersde"ni:ng:ic8°::;:e:::;:'esqrueeifgcL°o:taasv:cC]::daa::::#.aAd:d?ceas:0::

6 0  Jomal  Diario  Popular foi  fundado  na  cidade  de  Pelotas  no  final  do  s6culo

XIX,   e   intitulava-se   urn  jomal   de   c`mlio   oficial   do   Partido   Republicano
Riograndense.
7 As  Associac6es  religiosas  e  civis  que  participaram  do  Comite  Pro-Liberdade

de  Consciencia  de  Pelotas  em   1925,  eran:   Escola  Dominical  da  lgreja  do
Redentor,  Junta Parochial,  Centro  Teos6fico  H.  P.  Blavatsky,  Igreja Episcopal
do Redentor, Milicia Crista, Sociedade Auxiliadora de Senhoras, Centro Espirita
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Jomal "Estandarte Cristao"8 de 20 de setembro de  1925, traz a notfcia da
primeira reuniao do comit6 na cidade de Pe]otas:

A  14 do corrente realizou-se nos  sal6es da loja mac6nica
"Fratemidade"  uma  importante  reuni5o  das  associac6es

signatdrias   do   telegrama   que   a   7   de   setembro   foi
enderegado aos poderes da Reptiblica,  I...]  foi insta]ado o
Comite    permanente    Pr6    1iberdade    de    Consciencia,
representando associac6es religiosas e civis desta cidade,
todas  irmanadas  para  a  defesa  sacrossanta  da  liberdade
de  consciencia.  [...].  0  Comite  retine-se  duas  vezes  por
semana.

0  Comz.ZG  tinha  como  objetivo  discutir  as  emendas,  enviar
telegramas e cartas aos deputados, politicos e a Camara dos Deputados,
al6m de recolher abaixo-assinados em rejeigao ds  emendas  cat61icas9.  0
Jomal  Estandarte  Cristao  apresenta,  nas  edig6es  do  mss  de  setembro,
uma  s6rie  de  notfcias  a  respejto  das  discuss6es  feitas  em  tomo  das
emendas  que  afetariam  a  liberdade  religiosa  e  o  Ensino  Religioso  no
Brasil.

Na  sua  edigao  de  30  de  setembro  de  1925,  o  jornal  traz  o
Memorial   intitulado   "Pro   Liberdade   de   Consciencia"   que   iria   ser
enviado  a  Camara  dos  Deputados.  Nele  6  apontada  a  contestacao  as
emendas propostas:

Os        abaixo-firmados,        habitantes        de        Pelotas,
representantcs  de  todas  as  classes  sociais  e  de  todos  os
creqos  religiosos  e  filos6ficos,[...]  expressando  por  este
meio  o   sentimento  de   alguns  milh6es  de  filhos   desta

Jesus,   Liga   Operaria,   Sociedade   Auxilio   Fratemal   de   Senhoras   Espiritas,
Federacao  Academica,  Gremio  Academico de  Agronomia e  Veterinaria,  Grur)o
Espirita Francisco  de  Jesus  Vemeti,  Centro  Espirita Humildes  Filhos  de  Dells,
Sociedade uniao Espirita Francisco de Paula, Jomal "0 Pharol", Col6gio Espfrita
Jeremias   Fr6es,   Grupo   Espi'iita   Bartholomeu,   Sociedade   Uniao   e   lnstriigao
Espirita, Escola Pratica do Com6rcio, Jomal "0 Templdrio", Uniao Republicana,
Igreja  Batista,  lgreja  Evangelica  Alema,   Loja  Cruzeiro  do  Sul  e  Associacao
Crista de Mogos.  Sobre este assunto, ver Amaral (1999).
80JomalEstandarteCristao6umapublicacaodaJgrejaEpiscopalAnglicanado

Brasil, editado na 6poca na cidade de Pelotas, que na d6cada de  20 tililia como
Diretor-Gerente  o  Reverendo  Jos6  Severo  da  Silva,  presidente  do  Comit6  Pr6-
Liberdade de Coiisciencia.
9   0   Jomal    Estandarte   noticiou    as    ag6es    do    "Comite    Pr6-Liberdade   de

Consciencia" de Pelotas no ano de  1925.
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grande patria,I...I  nao permitirao  que  seja desferido esse
golpe  mortal  mos  democraticos  princlpios  de  Igualdade,
Liberdade  e  Fraternidade,  que  sao  os  sustenfaculos  da
Ordem e do Progresso da instituigao republicana.

0  significativo  ninero  de  reuni6es  do  comite  pelotense  e  a
importancia  de   suas   ag6es,   bern  como  o  acompanhamento  dado   is
discuss6es  na  Camara  dos  Deputados,  parece  ter  corroborado  para  a
participapao de uma parcela consideravel da populagao pelotense no ano
de  1925 nas discuss6es sobre os efeitos das emendas cat61icas.

Junto   ao   Memorial   enviado   a  Camara   Federal,   o   comite
organizou  un  abaixo~assinado  que  contava  com  10.536  assinaturas]°,
isso demonstra a influencia da atuagao do comite na sociedade da cidade
de Pelotas.11

Essa   etapa   de   debates   em  tomo   das   emendas  religiosas,
tiveram  seu fim no inicio do mss de  outubro de  1925.  A iniciativa dos
grupos  contrarios  as  id6ias  pretendidas  pelo  Deputado  Plinio  Marques,
foram   derrubadas   por   60   deputados   mum   total   de   117   na   Camara
Federal,   destacando-se   nesse   sentido   os   deputados   Gethlio   Vargas,
Basilio de Magalhaes, Azevedo Lima,  Sim6es Lopes, Lindolfo Collor e
Adolpho Bergamini que provocaram naquele momento a derrocada dos
defensores   do   Clero   Nacional. 12  (Jomal   Estandarte   Cristao,   30   de
outubro de 1925)

0   Jomal   Estandarte   Cristao   de   30   de   outubro   de   1925,
divulga a "vit6ria", mesmo que por uma margem pequena, obtida pelos
partidarios de suas id6ias, apresenta urn fragmento do discurso proferido

::renGdeatshi]e°]]gY::g::„%m„;;ftpufrezed£;pd;;Cou;;::;d:°pber,easa/ra:£:;:9::,od£:
por eles. E ;trabalho dos padres que aparec?.aqt!!, pretendendo coagir
o Poder Legislativo a lhes conceder urn privil6gio".

10  Segundo  nota  do  Jomal   Estandarte  Cristao  de   10  de  outubro  de   1925,  o

abaixo-assinado  enviado  a  Cainara Federal,  contava com a assinatura de  6.958
homens  e  3578  mulheres,  e  com  o  apoio  de  medicos,  advogados,  engenheiros,
banqueiros, professores, operarios, pessoas de todas as classes sociais e  amigos
da liberdade de consciencia.
11  Segundo dados estatisticos estima-se que a populacao da cidade de Pelotas era

de 40.000 no ano de  1925.
12 0s  grupos  ligados  a defesa  do  Clero  Nacional  estavam  ligados  a  D.  Leme,

arcebispo~coadjutor do Rio de Janeiro, a Revista "Ordem" criado por Jackson de
Figueiredo em  1921,  a Confederapao Cat6lica fundada em  1922 e ao Centro D.
Vital.  Sobre este assunto vcr: Nagle (2001) e Cury (1945).
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Contudo,  os  conflitos  entre  a  Igreja Cat61ica  e  os  defensorcs
da Escola Lalca no  Brasil  nao se encerram  ap6s a derrota das emendas
religiosas  em   1925.   A  d6cada  de   1920  esta  inserida  no  contexto  do
rompimento  de  velhas  estriituras  nacionais,  incluindo  a  ligagao  cntrc
Igreja e Estado.

A   respeito  dessa   fase   de   rompimento,   comenta   Francisco
Iglesjas:

Tern-se pois de  1922 a  1930  uma verdadeira tentativa de
ruptura  com  o  passado  no  que  ele  tern  de  anacr6nico,
obsoleto,  nao  com  o  passado  criativo  que  deu  marcas
notaveis ja  no  s6culo  XIX  e  mesmo  antes.  Busca  uma
ruptura  com  a  politica  desligada  do  essencial,  vivendo
para  favores  pessoais  sem  o  sentido  do  bcm  comum,
ruptura  com  a  arte  e  com  o  pensamento  convenciondis,
mera  repeticao   de   formulas   aprendidas   em   livros   do
exterior. (IGLESIAS,  1993, p. 228)

A questao do  Ensino Religioso nas  escolas brasjlciras  volta  a
tona  alguns  anos  mats  tarde,  quando  o  presidente  do  Estado  do  Rio

gpr;::ed:SoSs#oG:tod:i:ex:::::::S#:b:i:a°Wea:£j::%is£:jf?s.f';aN``Ca°'
A     expectativa     inaugurada     pela     posse     do     Govcrno

"Revo/#cz.o7?c5rz.o"  ampliava o  debate  politico  e  educacional  por  I)tlrte  de

liberals, cat61icos, integralistas, govemistas e aliancistas.  Pois, cm suma,
todos  desejavam  e  aguardavam  do  novo  govemo,  a  construcao  dc  urn
novo  Brasil,  diferente  da  Reptiblica  Oligarquica  que  a  Rcvolucao  dc
1930 havia colocado de lado.

Ao   contrario   do   que   se   esperava,   a   instalac5o   tlo   iiovo
govemo  e  as  atitudes  promovidas  por  Vargas  buscavam  dc`"iir)cnhar
urn es forgo govemamental no scntido de controlar as duas toll(16ncifls do
pensamento  educacional  surgidas  na  Primeira Repulblica,  isto  C`,  dc  urn
lado,  estavam  as  vertentes  ligadas  a Igreja  Cat6lica  quc  ctc*{ii)I.t)vavam
alterag6es  modemistas.  De  outro  lado,  estavam  os  grupos  ligi`tlo.I  zios

;:ra:]P;::if::sa:Squdaantf:adtT;:::°a"re:e|feb::as]jsnoqputieb,i:1::,ejavammudancas

L3  Sobre  o  processo  de  transigao  politica  ocorrida  em   lt)3(),  con.`ult:`r   lglc``ii`*

(1993).
]4 Sobre  os  grupos  que  promoviam  debates  sobre  as  tendc`lici{is  i`(l`ic:`i`itmm*  nu

d6cada de  1920, consultar Nagle (2001 ),  e  sobre  os  "profissiomiis  {li`  c{l`ii`t`¢;`\t)"`
vcr Ghiraldelli Junior (1992).
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0s   debates   em   tomo   do   Ensino   Religioso   nas   escolas
brasileiras  se  intensificaram durante  a  Constituinte  de  1934.  Os  grupos
ligados   ao   Comite   de   Pro-Liberdade   de   Consci€ncia   da   cidade   de
Pelotas,  voltam  a  reunir-se  com  o  objetivo  de   discutir  os  trabalhos
constituintes  realizados  na  Capital  Federal,  contando  novamente  com  a
presenca   do  Reverendo  Jose   Severo   da   Silva  no  cargo   de  2°   vice-

:::=£fLer:t:euen;::e:1;d::tveo::i'£:6°a:1;S:tae°ce:ee:rffad8eajpadnae'i.roNd:t:9gT:i5a
Contudo, o que mais causou espanto aos membros do Comite

de Pelotas,  foi a entrevista dada por Francisco Campos,  entao, Ministro
da  Educae5o  e   da   Satide   Ptiblica  (MESP),   demonstrando  urn  apoio
explicito a lgreja Cat61ica.16

Logo, a imposicao do Decreto Federal de n°  19.941  em 30 de
abril  de   1931,  que  instituia  nas  escolas  oficiais,  mos  cursos  primario,
secundario e normal o ensino religioso facultativo, sendo dispensados da
freqti6ncia os alunos cujos pais ou tutores assim requeressem no ato da
matricula,   demonstrava   que   o   Govemo   Provis6rio   se   inclinava   ds
reivindicac6es cat61icas.

A analise deste decreto 6 feita por Femando de Azevedo:

[...]   A  agitacao  de  id6ias  que,  havia  quase   dez  anos,
1avrava em tomo dos problemas pedag6gicos e culturais,
atingiu, poiem, o seu major grau de intensidade, nao com
as   reformas   com   que   se   satisfaziam   algumas   velhas
aspirag6es ja claramente enunciadas, mas com a rejeicao,
pelo  novo  Govemo,  da  politica  de  neutralidade  escolar
consagrada pela Constituicao de  1891,  e a instituieao do
ensino   religioso   nas   escolas   ptiblicas.    [...]    fomeceu
mat6rias para debates longos e acinados aprofundando a
hnha     de     demarcapao     entre     a    major    parte     dos
reformadores  em  cujo  programa  figura  a  lalcidade  do
ensino  e  os  educadores  cat6licos  que  tomaram  a  defesa
de    pontos    capitals    do    seu    programa    escolar,    e,
especialmente,  do  ensino religioso nas  escolas ptiblicas.
(1996, p.  671).

]5 0  Comite na cidade de Pelotas, ja havia realizado trfes reuni6es, uma na Loja

Mac6nica "Fratemidade" e outras duas no salao da Biblioteca Ptiblica Pelotense.
(Jomal Estandarte Cristao de 30 de margo de  1931).
16 Francisco  Campos, pertencia ao  grupo dos profissionals da educacao  e  havia

sido  secretario  de  govemo  do  Estado  de  Minas  Gerais  no  final  da  decada  de
1920.
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Conclui-se  que  o   Decreto   de   30  de   abril   rciii`gt)ii   t(t(l{`s   as
aspirag6es  sobre o Estado Livre e Igreja Livre, acendendo  l`t)v:uTli`l`te as
discuss6es  e  debates  sobre  a  questao  religiosa  e  a  protcc{1t)  tl{)  tit}verno
ao catolicismo.

A  edicao  do  Jomal  "Estandarte  Cristao"  de   15  tlc  mtiio  de
1931,  traz  a  noticia  do  5°  Congresso  Evang61ico  Brasileiro,  re{iliy,{ido  Ila
cidade   do   Rio   de   Janeiro,   que   repudia   o   Decreto   de   30   tli`   {ibril   e

promove o combate a acao do govemo:

V6m  a  lembranga  dos  presentes  as  decli`ra¢{1i`*  t)t`iciais
dos   "leaders"   do   movimento  vitorioso`   i`sscgul.ando   a
liberdade  de  consciencia,  a  liberdade  de  culttts,  como

principios basicos norteantes da politica em bern da paz e
do progresso das instituic6es nacionais,  [...I. ()s ccntros e
comites  pr6-1iberdade  de   consciencia,   as  organizac6es
evang61icas,         macons,         theosophistas,          espi ritas,
confucionistas,  positivistas,  mahometanas.  enfim  todas
as acat61icas organizap6es ou instituic6es que existem no
Brasil  erguem-se  como urn todo,  para  combatel. de  lijo.
na certeza da vjtoria.

A    partir    deste    momento,    o    Comit€    Pr6-Liberdade    de
Consciencia  Pelotense,  comeca  a  agir por  interm6dio  de  sua  Comjssao
de Propaganda atrav6s  de uma campanha de repbdio  ao  decreto federal
que institui o ensino religioso facultativo nas escolas ptiblicas oficiais. "

A  acao  do  novo  Comite  Pelotense,  nao  se  restringia  apenas
em  convocar  reuni6es,  mas  tamb6m na  elaboracao  de  conferencias  na
cidade,    al6m    da    redagao    de    telegramas    endereeados    a   politicos
brasileiros e ao pr6prio Presidente Getulio Vargas.

Dentro   os   varios  telegramas   enviados   ao   chefe   da   nacao
brasileira, o Comite Pelotense, obteve a seguinte resposta:

[...]   em   resposta   [...]   referido   decreto   nao   assegura
exclusividade   de   culto   algum  permitindo  o   ensino   de
todos  em  perfeita  igualdade  de  acordo  desejo  expresso
pals   e   alunos   e   preferencia  manifestada   por   esta   ou
aquela  rehgiao.   Dentro   do   crit6rio  liberal   medida  em
apreco   nao   atenta   contra   a   hberdade   de   consciencia
resguarda  integralmente.  (Jomal   Estantarde  Cristao.15
de malo de  1931)

Mesmo     assim,     os     protestos     ao     decreto     continuavam
incessantes    por   parte    de    varios    comites    espalhados    pelo    Brasil.

" Jomal Estandarte Cristao de  15 de maio de 1931.
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Entretanto, 6 no m6s de maio de  1931, que a forca destes comit€s viria a
tol]a em todo o pals, com a criacao no Rio de Janeiro da "Coligacao Pr6-
Estado  Leigo",   que  centralizava  os   comit6s   e  ligas   de   estados,  pr6-
1iberdade de consci6ncia.

A  atuacao  do  Comit6  Pr6-Estado  Leigo  toma-se  efetiva  no
ano  de  1931,  como  re]ata  o  Jomal  Estandarte  Crist5o  de  15  de  outubro
desse mesmo ano:

No   dia  30   do  mss  p.p.,   a   diretoria   da   coligagao   [...]
esteve  em  palacio  com  o  Sr.  Dr.  Getihio  Vargas.  [...],
refletindo    o    pensamento    dos    membros    de    mil    e
quatrocentos  e  doze  corporag6es  [...],  vein pelo presente
solicitar  a  preciosa  atencao  de  V.  Ex.  para  a  situagao
criada pelo  decreto  [...],  que  tomou  facultativo  o  ensino
religioso nas escolas  [...] .

Paralelo  a  iniciativa  federal,  o  Comite  Pelotense  promovia  a
circulacao de listas de assinaturas, pretendendo a pemanencia do ensino
Laico  e  livre  nas  escolas  brasileiras,  fundamentadas  no  artigo  72  da
Constifuicao de  1 89 I .18

Com  a  criag5o  do  Comit6  Pro-Estado  Leigo.  a  atua9ao  e  a
movimentacao   do   Comite   Pelotense   comeca   a   fazer   parte   de   urn
contexto  mais  amplo,  isto  6,  1igado  a  conjuntura  nacional  que  estava
estremecida,  e  necessitava  da  ajuda  de  seus  sub-comites  existentes  nas
cidades brasileiras.19 Devido a esse fator, o Comit6 Pelotense amplia seu
campo  de  acao  e  abre  urn  espaco  maior  para  as  discuss6es  sobre  o
Decreto de 30 de abril, mas sempre ligado a urn organismo institucional
mais forte, representado nesse momento pelo Comite Pr6-Estado Leigo.

Os  debates  em tomo  do  decreto  de  30  de  abril  prosseguem
mos primeiros  anos  da d6cada de  1930, provocando varias controversias
entre  os grupos  cat61icos  e os  comites  leigos  ate  a  implantaeao da nova
constituic5o.

Devido, tamb6m a esse clima de conflito, instaurado em tomo
das  quest6es religiosas na educacao escolar,  os grupos  que defendiam a

18 Tomal Estandarte Cristao de 30 de malo de  1931.

[9 A partir de maio de  1931, as noticias encontradas no Jomal Estandarte Cristao

referem-se somente a diregao tomada pelo Comite Pro-Estado Leigo, possuindo
pequenas   notas   sobre   depoimentos   escritos   de   pessoas   ligadas   ao   Comite
Pelotense.



20

:;C302l:2olivre, Publicam o  Manifesto  dos  Pioneiros  d:i  I {;tlui`i```i``i  N{tvii  cm
0   Manifesto   deixava   claro   entre   os   sells   i`Hi`i.l|`lt)*   uma

posigao  bastante  favofavel  a  laicidade  do  Ensino   ntt   l}rn.`ll,   l'tt{lcmos
observar,  entao,  claramente  a consonancia de  interessi`S  ci`li.ii  `tw  c`tiilites
leigos  e  os  participantes  do  Manifesto  de   1932,  ambt)*  tl``liiitnNlmlldo
compartilhar  de  id6ias  sobre  escolas  livres,1eigas,  gra(iii({i*  i`  (1``  (`i.{trdo
com  o  pensamento  da  liberdade  de  consciencia  dos   iiitliv(tlutt*  c  tl.is
instituie6es.

0  ano  seguinte  6  crucial  para  a  continuidadi`  tltt*  `lt`l`!`li`s  cm
tomo   do   Decreto   de    30   de   abril.    0   Govemo   Prttvit;`'tl`itt    tli`i`i{lira
convocar, para maio  de  1933,  eleic6es para  a Assembll`iii  I ,i`tti.`lilliv{l  (la

qual  surgiria  a  Constituicao  de   1934,  e  era  preciso  arrcgiiiii`nli`r  l`t}rcas
politicas  e  da  sociedade  para  combater  a  aeao  cat6lica  Ill)s  iti.`tjclt)s  e
emendas constituci onais.

Sobre  o  processo  eleitoral  que  ocorrera  em  maitt  (li`   lt)33,  o
Jomal Estandarte Cristao de  15 de julho, comenta:

Terminou    a    apuragao    das    eleic6es    re:`lizi`di`,q`    I...I.
Venceu  estrondosamente  a  Uniao  Ci'vic:1,   t)   |i{`i.(itl{)  do

govemo,    Essa   vit6ria   6   a   vit6ria   da    I,igi\    lilcltiii.al
Cat61ica,   que   esta   se   acha  unida   de   col.po   c   i`lma   A
ditadura.
[...]    Como    se    ve,    a    Liga   Eleitoral    (Tat`'tlic:I    iniptle
condic6es     a     Federagao     dos     Partidos     t)l`icii`is.     A
constituinte esta portanto, nas maos da cleresia.  F, i`Ia que
vai ditar a Carta magma da Reptiblica.

As  discuss6es  sobre  o  papel  desempenhado  pela  introducao
do  Ensino Religioso  nas  escolas brasileiras  criaram tanta po]emii`a,  que
o  educador Femando  de  Azevedo  observa  o  papel  desempenhado  pela
discussao ocorrida naqueles tempos:

Foi,  pois,  a  questao  do  ensino  religioso,  respost!t  pelos
reformadores,  que desencadeou ou tomou mats  aspera  a
luta que, se nao teve fin, teve, certamente, como uma de

20 0  docunento  era liderado  por Femando  de  Azevedo,  e  defendia  a educacao

obrigat6ria,  ptiblica,  gratuita  e  leiga  como  clever  do  Estado,  deste  manifesto
ainda  contava  com  a  assinatura  de  mats  26  educadores,  tats  como,  Lourenco
Filho,   Anisio   Spinola   Teixeira,   Paschoal   Leme,   etc ....   Sobre   este   assunto
eapectfiico, vex  ALranha (1989). Por6m,  nao 6 in[encdo nem objetivo deste artigo
pronunciar  os  possiveis  elos  de  ligacao  entre  o  Comi{e  Leigo  Pelotense  e  os
educadores presentes do Manifesto de  1932.
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suas  conseqtiencias,  criar  uma  incompatibilidade  quase
irredutivel entre a id6ia religiosa e a id6ia renovadora da
educagao.  (AZEVEDO,1996, p.  673)

Apesar   dos   anos   de  polemica,   de   todas   as  manifestap6es
favoraveis  ao  ensino  leigo  empreendidas  pelo(s)  Comite(s)  Pr6-Estado
Leigo,  a ]aicidade  do  ensino  foi  rejeitada  na  Constjtuigao  de  1934  que
contemplou   muitas    das   reivindicag6es   da    Liga   Eleitoral    Cat61ica
(LEC)21.

A Constituigao de  1934, mesmo mantendo a separapao entre a
Igreja e o Estado, possibilitou a lgreja a ajuda financeira do govemo no
interesse da coletividade.  Foi, portanto,  a instituieao do artigo de n°  153
a grande  vit6ria dos  cat6licos, prevendo  a  educagao religiosa dentro do
horario  escolar,  legalizando  assim,  a  subvcngao  do  Estado  as  escolas
cat61icas.

0  Comite  Pelotense  e  o  Comit6  Nacional  Pr6-Estado  Leigo
haviam  perdido  a batalha contra as ordens cat6]icas na Constituigao de
1934 no que diz respeito aimposicao do Decreto de 30 de abril de  1931.

Considerac5es Finais

No entanto, a "vjtc5r;.cz" do Comite Pelotense chegaria somente
em 22 de julho de  1935, quando o Govemador do Estado do Rio Grande
do  Sul,  Jos6  Ant6nio  Flores  da Cunha promulga o decreto  de n°  6024,
que criava dispositivos estaduais para uma nova interpretae5o do artigo
153 da Constituieao Federal de  1934.

0   Decreto   Estadual   6   transcrito   na   integra   pelo   Jomal
Estandarte   Cristao   de   30   do   mesmo  m6s,   dentre   os   vdrios   artigos,
destacamos:

Art.     1°    -    0    Ensino    religioso    sera    de    freqtiencia
facultativa,  sem Onus para o  escolar nem para o  Estado,
[...].  Art.  4°  -  Como  autoridade  re]igiosa  entende-se  as
ciirias     dos    bispados     cat6licos     e     as     organizag6es
eqiiivalentes      das      outras      religi6es      existentes      no
Estado.[...].   Art.   80   -  A  organizapao   do  programa  do

2T  A  Liga  Eleitoral  Cat6lica  foi  criada  na  d5cada  de  1930,  com  o  objetivo  de

pressionar  os  partidos  politicos  para  a  aprovacao  das  "emendas  religiosas"  na
constituieao  del934,  visto  que  dentro  da  enciclica  papal  e  de  acordo  com  os
principios  cristaos  nao  havia  a  pemissao  da  criapao  de  urn  partido  politico.
Sobre a agao da LEC na conjuntura da constituicao de  1934, vcr CURY, (1945).
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ensino    religioso,    e    a    indica¢ao    tlc    livr`t*    ii    iidotar
competem   ds   autoridades  a  quc  alu(lc  (t   ^i.I.   4"   dcste
decreto.   Art.   120   -  Ficam  vedadas  £`os   prt)t`c*sorcs   de
ensino  religioso  quaisquer  criticas  ou  cci`*ul.tls  a  outros
credos   ou   confiss6es,   principalmei`tc   scli`cio"ida.i   no
estabelecimento.Comprovado  o  fato,  ser-lhc-A cassnda a
licenga para o exercicio desse ministerio, pcla autoridade
competente.

i    evidente   que   o    Rio    Grande   do    Sul   possibilita-se    a
instituicao de urn Decreto Estadual desse teor, como comenta Tambara:
"foi  ylos  estabelecimehios  de  ensino  que,  com maior  sucess(),  os  ideals

positivistas encontraram ressondncia. Provavelmente, isto se deva a urn
processo    de    reaqdo    ao    tipo    de    eduea¢do    predominante,    com
caracter{sticas jesuiticas, com a qual os positivistas sempre procuraram
mc!rcczr c7z/ere#fc!". (TAMBARA,1995, p.125).

Portanto, o Decreto Estadual ampliou a agao das organizag6es
e  instituig6es nao-cat6licas  no  Rjo  Grande  do  Sul  e  possibilitou  que  os
partidarios  da  liberdade  de  consciencia  pudessem  exercer  sem  muitos
problemas os interesses de sua religiosidade.

Essa  afimapao  pode  ser  constatada  pelo  extrato  da  not{cia
apresentada pelo Jomal Estandarte Crist5o de  15 de agosto de  1935:

Acha-se   em   plena   atividade,   no   interesse   do   ensino
religioso   nas   escolas   publicas,   o   rev.   Jo fro   Baptista
Barcellos   da   Cunha,   representante   oficial   da   [greja
Episcopal   Brasileira  junto   a   Secretaria  de   Estado   da
Educapao  e   Sande   Pdblica.   [...]   da  lei  que  permite  o
ensino  facultativo  de  religiao  nas  escolas  pdblicas  do
Estado.

Ressalta-se    entao,    que    o    Jomal    "Estandarte    Cristao",
peri6dico  da  Igreja  Episcopal  Anglicana,  esteve  presente  em  todos  os
momentos das discuss6es relativas  is  quest6es  do Ensino Religioso nas
escolas  brasileiras,  noticiando  os  debates   e   as  contradig6es   sobre  o
Ensino  Religioso no  Brasil, demonstrando assim os interesses da lgreja
Anglicana Brasileira e sua estrejta relacao com o ensjno lalco.

Pode-se afirmar, que todo o processo desencadeado em  1925
com as emendas cat61icas, foi o estimulo necessario para a discussao da
liberdade religiosa nas escolas brasileiras e tamb6m para a instituicao de
urn  Decreto  Estadual  que  ampliava  a  agao  das  Igrejas  Protestantes  no
Estado do Rio Grande do Sul.

Neste  momento,  nao  se  pode  afimar  que  a  existencia  de
Comite  de  Liberdade  de  Consciencia  e  o  discurso  presente  no  Jomal
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"Estandarte   Cristao"   apresentam-se   nas   tinicas  justificativas   para   a

criaeao da Escola Santa Margarida na cidade de Pelotas, mas a atuaeao
do  Comite  e  as  noticias  do  peri6dico  demonstram  a  contrariedade  de
uma parcela  da  comunidade  pelotense,  diantc  da  instituigao  do  ensino
religioso cat6lico nas escolas pdblicas.
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A PARTICIPACA0 DA SHCA0 PELOTHNSE DA
ASSOCIACA0 BRASILEIRA DH EDUCACA0

NA la CoNFERHNCIA NAcloNAL DH
EDUCACAO

Aliana Angiriiriir©
Eliane Peres2

Resumo

0  presente  artigo  ten  como  objetjvo  analisar  a  participapao  da  segao
pelotense   da   Associapao   Brasileira   de   Educa9ao   na   I   Conferencia
Nacional   de   Educagao,   promovida  pelo  departamento  carioca  dessa
associaeao na cidade de Curitiba, em 1927.
A pa.rtir da tese A Unidade Nacional:  pela cultura literdria, pela c_ultflra
c!'vz.ccz  e  j7e/cz  c"/!#rcz  morcz/,   que,   escrita  por  Femando   Luis   Os6rio,
representou  a  sociedade  de  educadores  pelotenses  no ja  citado  evento,
apresentaremos algumas das relapses que podem ser estabelecidas entre
a proposta de apao da associagao pelotense,  explicitada na presente tese,
e o discurso civico-nacionalista produzido pela Associapao Brasileira de
Educaeao.

Introducao

0  dltimo  dec6nio  do  s6culo  XIX  e  primeiros  trinta  anos  do
s6culo  XX  costumam  ser  caracterizados  como  urn  periodo  de  intensa
movimentagao  e  modificapao  do  cenario  politico,  econ6mico  e  social
brasileiro  0  advento  da  Reptiblica,   o  comeeo  da  transigao  de  uma
economia estritamente agraria para uma economia industrial, a formaeao
dos  primeiros  grandes  centros   urbanos,  o  aumento  significativo  das

i Aluna do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educapao (FaE/UFpel), bolsista

PIBIC/CNpq,  integrante  do  grupo  de  pesquisadores  do  Centro  de  Estudos  e
lnvestigap6es em Hist6ria da Educagao (CEIHE).
2 Doutora em Educapao pela Universidade Federal  dc  Minas Gerais, atualmente

atun  como  docente  da  Faculdade  de  Educapao  (FaE/UFpel)  e  pesquisadora  do
Centro de Estudos e lnvestigag6es em Hist6ria da Educapao (CEIHE).
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correntes  imigrat6rias  depois  da  aboligao  da escravatura,  a propagagao
de diferentes correntes de id6ias, a crescente diversificapao cultural, tudo
isso  contribuiu  para  caracterizar  o  periodo  conhecido  como  Primeira
Repdblica (1889/1930).

Tamb6m    por    conseqtiencia    dessas    transformac6es    esse
periodo ainda aparece como uma etapa de larga discussao, plancjamento
e  execucao  de  reformas  na  instrugao  pdblica  no  pals.  Essas  reformas
podem ser consideradas como etapas iniciais da fase de estruturapao do
movimento  de  renovagao  educacional,  que  mais  tarde  tomaria  formas
mais  definidas,  especificamente  p6s-revolucao  de  1930,  com  a  intensa
clivulgagao  e  apropriagao  de  pensamentos  educacionais  "modemos",  de
origem norte americana ou europ6ia.

Considerando     a    relevancia     das     influencias     que     esse
movimento    exerceu   no    Brasil    e    as    diferentes    formas    como    se
manifestou, mos propomos a desenvolver urn estudo a respeito do carater
assumido  pelo  movimento  renovador  na  regiao  sul  do  Rio  Grande  do
Sul3.   0  prop6sito  do  referido   estudo  6  verificar  a  repercussao,  nas
principals  cidades  da  regiao  -  Pelotas,  Rio  Grande  e  Bag6  - das  id6ias
que deram forma ao movimento de renovapao educacional que,  a partir
do  inicio  da  d6cada  de   1920,  passou  a  contribuir  na  constituigao  do
cenario educacional do Brasil.

Os    dados    decorrentes    da    primeira    etapa    da    pesquisa,
desenvolvida na cidade de Pelotas, indicaram que as campanhas em favor
do combate  ao  analfabetismo e da difusao do ensino primdrio refletiram
em  campanhas  de  apoio  e  incentjvo  a expansao  e  ao  melhoramento  do
ensino.  Essas  campanhas  evidenciam  a preocupagao  em,  primeiramente,
aumentar  em  n`1mero  os  estabelecimentos  de  ensino,  e,  assim,  ofertar  a
maioria  da  populapao  a  oportunidade  de  acesso  a educagao.  Uma  das
indicag6es  da  intensidade  das  obras  empreendidas  pelos  pelotenses,  em
direcao  ao  aperfeicoamento  e  difusao  do  ensino,  foi  a  fundapao  nessa
cidade,   em   outubro   de    1926,   de   urn   departamento   da   Associapao
Brasileira  de  Educacao4.  A  Associacao  Pe]otense  de  Educap5o5,  como

3 Esse estudo esta sendo desenvolvido a partir do projeto de pesquisa a mov;.me#/a

da  Escola Nova e  seus desdobramehios ra RIgido Sul do  Rio  Grande  do  Sul:  a
se¢ao  pelotense  da  ABE  e  a  repercussao  ra  imprensa  local  das  Coriferencias
Nacionais  de  Educapdo,  do  Manifesto  dos  Pioneiros  de  Edueapdo  Nova  e  de
''cczso" 4#z's;.o  7Tez.xez.7~c7,  em  andamento  desde  mango  de  2003  junto  ao  Centro  de

Estudos  e  Investigap6es  em  Hist6ria  da  Educapao  (CEIHE),  departamento  da
Faculdade de Educapao da Universidade Federal de Pelotas.
4 A  Associapao  Brasileira de  Educapao  (ABE)  foi  criada em  ]924,  No  Rio  de

Janeiro.   Segundo   os   estudos   de   Marta   Carvalho   (1998),   urn  dos  principais
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ficou   conhecido   esse   departamento,   tinha  como   principal   finalidade,
segundo   seus   estatutos,   colaborar   e   promover   com   iniciativas   que
contribuissem para a difusao e o aperfeicoamento da educapao local.

Alem  da promocao  de  atividades  de  acordo  com  as  "novas"
tendencias    educacionais    e,    portanto,    com    o    plano    de    agao    do
departamento  do  Rio  de  Janeiro,  coube  tamb6m  a secao  pelotense  da
ABE  fazer  a  divulgaeao  e  participar,  a  convite  da  sede  carioca,  da  I
Conferencia Nacional de  Educapao, promovida pela ABE na cidade de
Curitiba, em dezembro de 1927.

No    decorrer    deste     artigo     apresentaremos     alguns    dos
resultados da analise  dos  dados que  se referem  a participagao  da segao
pelotense   da   Associagao   Brasileira   de   Educaeao   na   I   Conferencia
Nacional  de  Educagao,   em  especial   a  proposta  contida  na  tese  que
representou essa segao no evento.

As Confer6ncias Nacionais de Hducacao

Como ja foi citado, a Associacao Brasileira de Educag5o tinha
como    urn    de    seus    principais    objetjvos    incentivar    a   criagao    de
departamentos   em   varios   outros   estados   brasileiros.   Para   manter   a
unidade entre as diferentes sec6es e a originalidade do projeto inicial dos
fundadores  da  ABE  ---  que  era  contribuir  para  a  constituigao  de  urn
movimento coeso em defesa da causa educacional  - estes departamentos
participariam  de  reuni6es peri6dicas para avaliagao  e  debate  acerca do

referenciais te6ricos dos estudos desenvolvidos dentro desse projeto de pesquisa,
a   fundaeao   desta   associapao   foi   resultado   da   uniao   de   intelectuais   que
compartilhavam  de  algumas  concep€6es  em relapao  ds  func6es  da educapao na
sociedade    modema.    Extremamente    impolfante    para    a    compreensao    do
movimento  renovador,  a atuagao  dessa associapao  tinha como principal  intuito
discutir as possibilidades  de organizagao  de uma Federacao  de  Associap6es  de
Ensino   que   vinculasse   os   educadores   (e   demais   envolvidos   com   quest6es
educacionais)    de    todo    pals    em    tomo    de    urn    movimento    em    que    o
reconhecimento  da  primazia  da  questao  educacional  fosse  fator  comum.  Mais
detalhes  sobre  a  ABE,  ver  CARVALHO,  Marta  Maria  C.  Ado/dc  jvc}cj.o#c}/  e
F6r"cz Cz'v/.ccz.  Braganga Paulista, SP: EDUSF, CDAPH,1998.
5 Ainda sobre o processo de fundapfro e as primeiras apses da secao pelotense da

ABE   ja   foram   comunicados   como   resultados   parciais   desse   estudo   e   se
encontram   a  disposieao   nos   Anais   do   IX   Encontro   Sul-rio-grandense   de
Pesquisadores  em  Hist6ria  da  Educagao  (ASPHE,  2003)  e  mos  Anais  do  Ill
Seminario Tntemacional da Regiao Sul (UFpel, Ucpel, FURG, agosto de 2003).
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trabalho  realizado  pela  associaeao.  Essa  id6ia  de  reunir  anuaLlmente  os
membros  dos  departamentos  estaduals  da associacao  foi,  a princ]'pio,  a
principal  motivadora para o  surgimento das  Conferencias  Nacjonais  de
Educapao.

No entanto, essas reuni6es,  que haviam sido pensadas apenas
como uma estrat6gia administrativa da associapao carioca,  acabaram  se
transformando     em     grandes     acontecimentos     de     carater     c{vico-
nacionalistas,   contando   inclusive   com    a   presenea   de   importantes
autoridades politicas  e  intelectuais6 e recebendo  ampla divulgacao pela
imprensa nacional. (Carvalho,1998).

Segundo   Cunha   (1981)   as   Conferencias   promovidas   pela
ABE,    em   especial   as   cinco   primeiras  7  ,   contribuiram    de    forma
significativa para o  processo  de  autonomizapao  do  campo  pedag6gico.
Tal  contribuigao  se deve  ao fato desses eventos  terem proporcionado a
ampliaeao do espaeo educacional, que comegou a ser regido por normas
geradas  no  seu  interior,  ou  seja,  as  discuss6es  e  decis6es  referentes  a
educacao,    antes    atribuidas    exclusivamente    aos    administradores    e
legisladores,  comeeavam  a  ser realizadas  com  a  participagao  daqueles
envolvidos diretamente com o funcionamento do ensino.

Dessa    forma,    por    urn    estudo    mais    detalhado    dessas
conferencias,   dos   temas   e   assuntos   predominantes,   das   propostas
contidas    nas    teses    apresentadas,    dos    pareceres    atribuidos    pelas
comiss6es  compostas  pelos  educadores  sediados  na  ABE,  entre  outros
aspectos   importantes,   pode-se   perceber   a  maneira  pela   qual   foram
surgindo   os   pro#ss/.o7?cz7.s   c7cz   ed"cczcfo #  que,   donos   de   urn   saber
especifico    a    cerca    dos    assuntos    educacionais,    juntaram-se    aos
legisladores e passaram a decidir os rumos da edueaeao brasileira.

6  De   acordo   com   Carvalho,o   primeiro   dos   regimentos   elaborados   para   as

conferencias previa, no sou artigo 2°, a participapao, como presidentes de honra,
do presidente da Repdblica e do Presidente do Estado sede do evento.
7 A  imporfencia  atribufda  por  Cunha  (1981)  is  cinco  prineiras  Conferfencias

Nacionais de Educapao promovidas pela ABE ~ Curitiba,  1927; Belo Horizonte,
1928;  Sao Paulo,1929; Rio de Janeiro,1931  e Niter6i, dezembro  1932 e janeiro
1933;  -  deve-se  ao  fato  desses  eventos  terem  iniciado  o  largo  processo  de
autonomizapao do campo educacional e contribuido, tamb6m, para o surgimento
dos  t6cnicos  especializados  em  educacao  o  que,  mais  tarde,  propiciaria  aos
educadores  brasileiros,  em  especial  aqueles  sediados  na  ABE,  a  participapao
efetiva na discussao das diretrizes de urn plano nacional para a educapao.
8 Expressao  largamente  utilizada por  Femando  de  Azevedo  para  se  referir  aos

educadores responsaveis pelas reformas que modificaram o perfil e o carater da
educapao no pals.
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A Secao Pelotense da ABH
na la Conferencia Nacional de Educacao

A   participac5o   da   Associagao   Pelotense   de   Educac5o   no
evento   promovido   pela   ABE   em   dezembro   de   1927,   foi   al6m   da
responsabilidade  pe]a  divulgaeao  do  acontecimento  na  imprensa  local9.
A convite  do departamento  carioca,  a  segao pelotense  foi  incumbida de
tratar da primeira  das  quatro tematicas  prini`ipais  do  evento: .4  ZJ77z.c/czc/L.
Nmaoc;:,#oa:pP&er!aarecau+1+i::rae::faerta:rr::i{Poe±/?in:+uc!:Sap::VotccaoneseTpheoJadrceutJ:Turdf

associacao  pelotense  o  professor  e  advogado  Femando  Luis  Os6rio]],
figura de destaque na sociedade da 6poca.

A tese  que representou o departamento pelotense da ABE na
P   Conferencia  Nacional   de  Educacao   (Curitiba,   1927)  traz  presente
muitas   das   id6ias   que   marcaram   o   periodo   em   que   foi   escrjta.   A
necessidade   de   moralizacao   dos   centros   urbanos,   a   valorizaeao   da
ciencia,  a crenca no poder da educacao,  a necessidade de  se  combater o
analfabetismo,  a  importancia  atribulda  a  instrucao  fisica  e  moral  e  a
formacao da  consciencia  civica  dos brasileiros  s5o  colocadas pelo  autor
como   estrat6gias   para   proteger   a   nagao   contra   os   perigos   que   a
ignorancia.do povo poderia produzir.

Os  cidadaos  brasileiros,  guiados  por urn  mesmo  sentimento
de   patria   e   disciplinados   pela   consciencia   do   seu   clever   perante   a

9 A realizagao da I Conferencia Nacional de Educagao e o convite feito pela sede

da ABE  aos educadores membros do  departamento pelotense mereceu lugar de
destaque   nas   paginas   do   jomal   pelotense   Di.drz.a   Pap24/czj`   nos   dias   que
precederam a abertura do evento.
10 A tese  apresentada pela  sec5o  local  na  I  Conferencia Nacional  de  Educac5o

foi  publicada na integra pelo jomal  pelotense  Diario  Popular no  dia  em  que  o
evento estava sendo oficialmente inaugurado (18 de dezembro de 1927).
11  Como   Professor   da   Faculdade   de   Direito   de   Pelotas,   primeiro   diretor   e

organizador  da  Escola  Pratica  de  Comercio,  Professor  de  Filosofia  no  Gindsio
Pe]otense,  diretor da Escola de  Artes  e  Oficios,  presidente  da Biblioteca Ptiblica
Pelotense  e  da  sociedade  de  Tiro  pelotense  (Tiro  Brasileiro  n°  31),  fundador  do
nticleo  de  escoteiros  de  Pelotas  (o  primeiro  do  Rio  Grande  do  Sul),  Femando
Os6rio parece  ter t]do  importante participacao na construgao  dr imagem  cultural
do   municipio   de    Pelotas.    Ta]vez   a   esse    envolvimento    com    as   quest6es
educacionals e a sun erudicao como escritor e orador se deva sua indicagao, pelos
demais membros da sociedade de educadores pe]otenses, para o desenvolvimento
do tema do qual foi incumbida a secao local na P  Conferencia de Educagao.
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sociedade,  6  que,  de  acordo  com  o  plano  de  ac5o  tracado  i`as  linhas
escritas  por  Os6rio,  formariam,  cada  urn  exercendo  uma   1`iir`cao,  urn
conjunto   de   varios   6rgaos[2  em  que   estariam  concentratlas   todas   as
for€as de pensamento e  de  acao,  em  direc5o  aunidade  da  pAtriti.  Para  o
autor,   a   I/#7.c/c7c7e   c7o  Brc7sz./,   seria,   entao,   fruto   da   formacao   de   urn
sistema  cultural  em que  os brasileiros  se  reconhecessem  como parte  da
macao  e  que  trabalhassem  no  sentido  de  conhece-1a,  de  organiza-1a  e
administra-1a,  respeitando  e  admirando  o  seu passado,  sua  i`ultura e  sua
tradicao. Esse sistema cultural s6 se tornaria possivel via ediicacao.

Sao   varios   os   aspectos  do   texto   de   Femando   Os6rio  que
mereceriam ser analisados.  No  entanto,  mos propomos  a discorrer sobre
a    provavel    influ6ncia    exercida    pelo    discurso    civico-nacionalista,
caracteristico  do  periodo  de  que  tratamos  e  largamente  utilizado  pelos
intelectuais    sediados   na   ABE,    nas    id6ias   contidas   no   texto   que
representou a secao pelotense na Ia  Confer6ncia Nacional de Educac5o.

As  manifestae6es  nacionalistas  que  vinham  se  estriiturando
desde o comeco da segunda decada do novo seculo obtiveram na eclosao
da  I  Guerra  Mundial  os  elementos  necessarios  para  se  estabelecerem.
Segundo Nagle  (2001),  o perigo  extemo  representado  pelo  conflito  e  o
processo   de   reestruturagao   que   atingia   as   bases   fundamentais   da
sociedade  da  6poca  fez  com  qiie  se  formasse  a  id6ia  de  que  o  Brasil
vivia uma situac5o de caos, em que vigoravam a inseguran¢a e o receio
em rela¢ao ao futuro.

Nesse contexto, de acordo com o mesmo autor, a educacao, e
talvez principalmente  a  educacao primaria,  passou a  figurar como uma
poderosa  "arma",  sendo  utilizada  como  instrumento  de  formacao,  nos
cidadaos,   da   consciencia   nacional   tao   necessaria   para   que   o   pals
vencesse essa fase de  "crise".

A  campanha  civica  executada  pela  Associacao  Brasileira  de
Educaeao  muito  se  aproximou  das  id6ias  difundidas  pelo  movimento
nacionalista  descrito  por Nagle.  De  acordo  com  Carvalho  (1998),  essa
associagao  utilizou-se  de  alguns  elementos  pertencentes,  por  exemplo,
ao   ideario   nacionalista   da   Liga   de   Defesa   Nacional   e   de   outras
instituig5es  civico-patri6ticas  para  legitimar  suas  estrat6gias  de  acao.

]2 Sao eles:  o Conselho Consultivo  de Defesa Nacional lntema, o Minist6rio da

Educacao Nacional, a Federapao do Magisterio Nacional, a Federac5o das Letras
Ciencias  e  Artes  Nacionais,  a Federacao  da  Mocidade  Nacional,  o  Sacerd6cio
Nacional,  a  Federagao  das  Associac6es  da  Impi.ensa  Nacional,  a  Alianca  das
Macs Brasileiras, a Defesa do Proletariado Nacional e a Liga Cultural das Forgas
Armadas.

31

Dessa  forma,   a  incapacidade  das  elites  govemantes  e  a  situacao  de
extrema  ignorancia  do  povo   eram  elementos   freqiientes  na  fala  dos
congregados da associacao, como conclui Carvalho:

A representacao privilegiada da "crise" que o discurso da
ABE  constantemente  teatraliza  corresponde  a figura  do
"marasmo"  das  elites,  c6ticas,  indiferentes,  inativas;  do
"povo",   improdutivo,   doente,   viciado,   vegetando   na

imensidao do territ6rio do pals.  (CARVALHO,  1998, p.
144)

Como se pode notar, produzindo a imagem do pals como urn
organismo  enfermo  e  atribuindo  ao  despreparo  das  "elites"  e  a situacao
de precariedade na qual vivia o povo - carente de educacao, de instrucao
moral,  de  higiene  e  de  disciplina  -,  a  responsabilidade  pelo  atraso  do
Brasil,  os  educadores  sediados  na  ABE justificavam  a  necessidade  de
sua  atuac5o  no  sentido  de  realizar  empreendimentos  que  iniciassem  a
"civilizacao" do povo brasileiro.

Colocando    o   tempo   presente    como    "apfoocc7   e#7   gzfe    Ls'e
decidem  os  destinos  da  humanidade", Fernando Os6rio parte, ta:rhoem.
da  constata?ao  da  existencia  de  uma  possivel  crise  nacional  para  tecer
seu plano  de  acao.  Os  efeitos  dessa crise  poderiam  ser agravados  se  os
brasileiros   nao   se   unissem,   constituindo   urn  sistema   cultural   inico,
caracteristico do brczsz./6'z'rz's77?o,  que  serviria como protecao

...contra o "perigo brasileiro", escudando o Brasil  Social,
a  Unidade  da  Patria,  a  Republica,  baseada  na  diffusao
das luzes e da moral, de males que de seus filhos possam
porvir:    mingua    de    instrucgao,    depauperamento    do
caracter,     definhamento     do     patriotismo     consciente,
desorganizagao    das    "elites",    classes    dirigentes,    dos
chefes,  das populac6es, das forcas activas da  Nacao, em
preconceitos  centralizadores,  em  bairrismos  vesgos.  em
federalismo  desartioulado  em  accumulo  dos  erros  das
mas    administrag6es,    em    indifferenca   triste    de    que
vigitasse a major parte dos nossos patricios.
(Trecho    da   tese    de    Femando    Luis    Os6rio,    Diirio
Popular,18  de dezembro de  1927).

Na  estrat6gia  de  defesa  tracada  pelo  autor percebe-se  ainda,
assim  como   o  proposto  pelos  membros   da  Associacao  Brasileira  de
Educacao,  uma  nitida  diferenciaeao  estabelecida  entre  os  intelectuais,
"homens  de  notorio  saber  e  n()toria virtude", e  o povoO desorierita.do  e

dependente da agao das elites intelectuais esclarecidas para compreender
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sua  funeao  social  e  direcionar  sua  atitude  em  funcao  do  progresso  da
naeao.

Esses  intelectuais,  agindo  de  acordo  com  leis  sociol6gicas,
filos6ficas,  psicol6gicas  e  est6ticas,  seriam  os  principais  responsaveis
tanto pela educagao do povo como pelo preparo dos dirigentes da macao.
Atuando como lfderes, esses homens deveriam se unir afim de coordenar
o  processo  de  nacionalizacao,  fortalecimento  e  moralizagao  do  povo  e
dos  dirigentes  que,   esclarecidos   de   sua  missao  na  defesa  da  patria,
garantiriam a  continuidade  da luta  contra  a  crise  que rondava  o  Brasil.
Na passagem destacada a seguir pode-se notar claramente a importancia
atribuida     por     Femando     Os6rio     a    atuagao     do     "7.r2Ze//ec/wcz/7`s7"o
brasileiro"..

Si   enfraquecidos   se   acham,   no   Brasil,   os   processos
biologicos   e    sociaes    de    adaptapao,    a   economia,    o
conhecimento, a religiao, a moral, a esthetica, o direito, a
politica, fortalecamos todos elles para que funccionem na
defeza,   na   independencia   e   na   fortuna   da   Patria,
defendido  o  encanto  e  a  foroa  da  lingua  que  canta  em
nossos  labios.   E,   com  essa  defeza,  o  intellectualismo
brasileiro, pelo  exemplo  e  pela ligao,  pregue  a decencia
do pensar e do dizer, as latinas virtudes sobrias dajustiga
e  da  graca,  dominando  nas  luctas  do  espirito  a nota  da
dignidade,    da    ellevagao    e    da    ellegancia    dos    que
trabalhani para a resplandecencia da verdade.
(Trecho    da   tese    de   Femando   Luis   Os6rio,    Diario
Popular,18 de dezembro de  1927).

Como  se  pode  notar,  assim  como  no  ideario  pregado  pelo
movimento   nacionalista,   a   educacao   6   ponto   central   da   estrat6gia
proposta pelo autor, para atingir a unidade nacional. Para fazer com que
a  populacao  de  urn pals  tao  extenso  como  o  Brasil  compartilhasse  da
mesma  cultura,  sentindo-se  filhos  de  uma  mesma  patria  e,  portanto,
imbuidos  do  clever  de  garantir  o  desenvolvimento  de  seu  pals,  seriam
necess5rias   estrat6gias   de   ensino   articuladas   em   tomo   da   id6ia   da
formacao dessa consciencia patri6tica.

Para tanto,  al6m da  sugestao  da  criacao  de urn A47.„jszer7.o  c7o
Ec7wcc!fGo  IVczcjo#cz/",  o  autor  ainda  coloca  como  primordial,  no  seu

projeto  de unificacao,  a  acao  da Fec7crc7€t3o  cJo Mczgr.srer7o  IVcrc7.o#cr/,  da

]3 A proposta de criacao de urn Ministerio da Educagao, ja em 1927 mencionada

por Femando Luis Os6rio, s6 se efetivou no ano de  1931, durante o govemo de
Gettiho Vargas, com a criacao do Minist6rio da Educapao e Satide Ptiblica.
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Federagdo  da Mocidade  Nacional,  da  Federa€do  das  Assocja€6es  de
lmpreusa Nacional e de Alian€a das Mdes Brasileiras .

0   Ministerio   da   Educagao   Nacional   estar.ra  dos,i"ado   a
realizar  aquele  que,  segundo  Femando  Os6rio,  6  o  mais  urgente  dos
deveres   do  Estado  para  com  seus  cidadaos:   "5`};s/fee77ccr/7.zc7r  a   c73sj.#o,
rapztb/z.cc¥737.zc7/-a,    73c7cjo72cy/z`zcr/-o''.    A16m   de   ser   disponivel   a   todos   os

:::aodlta:sScO]eennt:i+cOosd|:,qquueef:Lax[?I::]r:Oma;nq:sf£:;;r[ea„es:£;/a,tc£:::9oafs:ce,£
melhor dos  processos  biologicos  e  sociaes  de  adpata?do  e  eleva€ao  da
mentalidade nac tonal" .

Assim,   o   Minist6rio   da   Educagao,   dividido   em   diversos
departamentos[5, teria no dapcrrrcz"e7zZo c7c7 v7`c7c7 c;.vz`ca a expressao maior
de  sua  importancia.  Coordenando  a  atuacao  de  todos  os  componentes
desse  6rgao, esse departamento seria responsavel pela uniformizaeao do
ensino, auxiliando na defesa do idioma nacional, elemento que identifica
os brasileiros como filhos da mesma Patria.

A Federa€ao do Magisterio Nacional, rigach d:+rota:rnerfe a,os
departamentos  da  Associacao  Brasileira  de  Educacao,  caberia  a  missao
de  unificar  o  professorado  brasileiro  num  mesmo  ideal  de  educacao,
bern como  oferecer a  esse professorado  as  condic6es t6cnico/cjentificas
para a realizagao desse ideal.

Ainda    nessa    direeao,     a    importancia    da    atuagao    dos
professores na constituicao do sistema cultural brasileiro parece ser fator
de extrema relevancia para o autor.  Repetidas vezes  ele faz referencia  a
criagao    de    escolas   normais   pelas    diferentes   regi6es    do   territ6rio
brasileiro,   afim  de   formar  professores   que   atuassem  conhecendo   as
caracteristicas  do  meio   em  que   seus   alunos   se   desenvolvem.   Dessa
forma,  os professores  seriam esp6cies  de  soci61ogos,  devendo  receber a

14 Ainda  sobre  a  valorizacao  dos  preceitos  cient{ficos  como  determinantes  da

a9ao desse minist6rio 6 interessante destacar que o autor sublinha o fato de que a
chefia  desse  6rgao  deve  ser  atribuida  a  urn  mz.j7z.Ls`/ro  j.ocz.o/ogo  ou  ao  memos
socz.o/ogr.sfcz.  A  partir  dessa  e  de  tantas  outras  posig6es  do  autor  em  relagao  a
incorporagao da ciencia nas discuss6es a cerca da educagao, pode-se perceber a
influencia da chamada pcc7czgog7.cz cl.e#fz#ccz, que, no Brasil, tinha nos educadores
1.eunidos pela Associacao Brasileira de Educapao importantes divulgadores.
[5 0  autor nao  cita quais  seriam os  departamentos que  finam  a composigao  do

A4lz.in.srerz.a  cJcz  Edwcaf6o  IVczcz'o#c]/,   fazendo  alusao,  somente,  ao  departamento
responsavel  pela ecJwca£'ao c7a6`  ''G/7.res''',  is  sec6es  que  atenderiam  ao j?rogrc`s.ro
j.#c7}.vz.c7#cI/ e  a ecJwcafao z'7€fegrcr/ dos individuos, ao departamento que ofereceria
es.tirrwhos a intelligencia criadora e a cultura educadora e a,o departamento da
vida civica.
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devida preparagao  que  os  capacitasse  a realizar uma  "cy7?cz/};se  /ecfoj#z.co-

kygienica  e  tamb6m  economico  social  e  pysico-social  do  ambiente  em
gwe  cr  crecz7?fcz  w've",  buscando  na  Pediatria  e  na  Sociologia  Infantil  os
m6todos  para  melhor  educar,  garantindo  a  formacao  integral  (civica,
moral, fisica e intelectual) de seus alunos.

A  Federa¢ao  das  Associac6es  da  Imprerisa  Nacional  sewn
responsavel, por  sua vez,  pela  moralizaoao  e  unificacao  do pensamento
da  populagao  que,  tendo  na  imprensa  responsavel  e  ben  orientada  a
propaganda    verdadeira    do    progresso    nacional    e    a    elevacao    das
qualidades  dos  brasileiros,  desenvolveria  a  consciencia  e  o  orgulho  de
pertencer a essa  raga.  A16m dessas  atribuic6es, esse  departamento ainda
estaria  destinado   a   esclarecer  a   opiniao   nacional,   alertando  para   as
possiveis  ameagas  que  poderiam  surgir  das  ac6es  anti-sociais  e  anti-
humanas de alguns z.7€c7z.vz'de/oLg.  Segundo o autor,

0 que 6 preciso 6 que exista no Brasil, nao uma opiniao,
apenas,  mas  uma  opiniao  nacional  organizada,  com  a
consciencia dos perigos que nos rodeiam, com o controle
do  raciocinio,  com  as  correntes  intemas  de  sentimento
que  liguem  a  imprensa nacional  trabalhando  no  claro  e
no lizo roteiro nacionalista.
(Trecho   da   tese    de   Femando   Luis   Os6rio,   Diario
Popular,18 de dezembro de  1927).

Tor fclrm, a Federa€do da Mocidade  Nacional e a Alianga das
^4lGes   Brcrs'z'/ez`ras   seriam   responsaveis,   no   plano   de   acao   educadora
apontado  por  Fernando  Os6rio,  pela  formagao  adequada  dos  jovens
brasileiros,  afim de  garantir ja  nas  gerac6es  futuras  a  sobrevivencia  da
cultura, da tradi¢ao e dos cultos de devogao a Patria.

Pela acao ben6fica da mulher  -  mac  -,  cooperando  "77o  e7i?7.73o
e   na   hygiene"  esterri&m  garan+idas  a  "eleva€ao  do   m'vel   moral"  dos

jovens   cidadaos,   bern   como   c}    'Z77.oJec€Cio   cJcz   rcz€cr,    c/cz   #2ocj.c7crc7e,    o
combate  a  miseria  e   aos  flagellos   dos  povos".  Disha:rro.ra;dos  de  sNIas
macs,  que  eram  responsaveis  pela  forma  mais  primitiva  de  educacao,
esses jovens teri&rn na Federagao  da Mocidade Nacional os Trme.+os para
se  educarem  de  acordo  com  os  ideais  da  Repdblica,  recebendo  uma
orierLtaQho  que  +has  despertasse"as  claridades  da  razdo  e  a  logica  dos
bons sentimentos" , torrrdndo-os " conscientes da sua philosophia" , isto 69
de   seu   "c7eLS'Jz.7?o   ,qocjcz/",   de   maneira   que   pudessem   sistematizar   siias
id6ias e seus atos.

Nacionalizar o sistema de ensino; defender a utilizacao lingua
matema;   formar  os  professores  para  que  atuem  de  acordo  com  urn
mesmo  credo,  baseado  nos  principios  da  ciencia;   unificar  a  opiniao

35

ptiblica,    garantindo    tambem   a   moralizacao    de    seus    veiculos    de
informacao  e  zelar  pela  formacao  e  orientagao  da  mocidade  de  forma
coerente com urn projeto especifico de sociedade[6 seria, entao, segundo
Pert+undo Os6rio, a.hoa:nga.I  a. "Unidade  do  Brasil  pela cultura literdria,
pela cultura civica e pela cultura moral".  Conrfudo, o sucesso de busca
por essa unidade s6 estaria assegurado, evidentemente, pela eficacia dos
processos  educativos  postos  em  prdtica  pela  acao  dos  governantes,  ja
previamente preparados  e  educados pela elite  intelectual  organizada em
torrro de urn plano synergico de acqao naciolista

Considerac6es Finais

Como  ja  foi  dito,   a  origem  do  movimento   de  renovaeao
educacional   esta   intimamente   ligada    ao   comeco    do   processo   de
modemizacao   da   sociedade   brasileira.   0   que   buscamos   com   essa
analise,  no  entanto,  foi  demonstrar  que  as  proporc6es  e   as  direg6es
tomadas   por   esse   movimento   foram   muito   al6m   de   uma   simples
estrat6gia  de  adequacao  da  escola  a nova  estrutura  organizacional  que
comecava  a  se  fazer  sentir  no  plano  social.  Mais  do  que  isso,  foram
epis6dios   da   construcao   de  urn  pensamento   coletivo,   de   lima   id6ia
comiim em relacao a educaeao, nas suas func6es social e moral.

A analise da proposta de acao, em direcao aunidade nacional,
que  representou  a  Associacao  Pelotense  de  Educacao  na  primeira  das
confer6ncias  promovidas  pela  ABE,  por  exemplo,  demonstrou  que  as
id6ias  que  circulavam no  discurso  civico  da associaeao  carioca tamb6m
se   fizerem  presentes  no   texto   de   Femando   Os6rio.   Em   parte,   essa
semelhanca pode  ser explicada pela  relag5o  existente  entre  os  termos  e
as  id6ias  utilizadas  pelos  educadores  membros  da  ABE  e,  portanto,
produtores    desse    discurso    civico,    e    o    ideario    preconizado    pelo
movimento nacionalista.

No   entanto,    6    importante   considerar   que   o   papel    que
desempenhava o autor da tese, Femando Os6rio, e os demais associados
da   segao   pelotense   da   ABE,   frente   ao   povo,   era   o   mesmo   dos
intelectuais  cariocas:  o  de  "elite"  esclarecida  e  destinada  a educagao  e
organizacao  do  povo  em  busca  do  suposto  objetivo  de  nacionalizar  e
defender o pals. Logo, pode-se chegar a conclusao de que o autor expos,

16...Recebam os mocos brasileiros uma educacao  repubJicana  para viverem  em

rapclzt/I.ca.   (Trecho  da  tese  de  Femando  Luis  Os6rio,  Diario  Popular,18   de
dezembro de  1927).
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nas  linhas  que  escreveu,  mais  do  que  urn plano  pela  busca  da  unidade
nacional;  ele  afirmou que os educadores pelotenses compartilhavam do
pensamento    expresso    pelo    movimento    promovido    pela    ABE    e,
defendendo  essa  tese  frente  a  educadores  de  todo  pals,  na  plenaria  da
conferencia, evidenciou a disposicao dos pelotenses em aderir de forma
completa  ao  movimento  de  renovacao  educacional  e  ao  seu  discurso,
que comecavam, entao, a tomar forca no pals.
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EM MHI0 A LINGUAS CORTADAS, UM AFET0
LATENTE: PENSAND0 A HDUCADORA

REMEMORANDO UMA HIST6RIA DISCENTE
Angela Ariadne Hof rnarm]

Resumo

Com o intuito de refletir sobre os elos que unem a pratica docente e sua
respectiva   hist6ria   discente,   rememora-se   neste   texto   urn   capitulo
significativo   da   hist6ria   escolar   da   autora,   a   fim   de   visualizar   a
construcao  de  urn modo  de  ser pessoa  e  professora erguido  durante  os
seus  anos  escolares.  Frente  a esta constituigao,  relata  a busca de  outras
altemativas de se fazer escola, propondo que o processo de reconstrugao
da  concepcao  pedag6gica  do  educador  conte  essencialmente  com  urn
processo    de    compreensao    e     auto-compreensao    do    w.vz.c7o    para
ressignificar o presente,  fazendo da empatia com o outro uma forma de
repensar-se    e    de    comprometer-se    na   relagao.    Nesta   perspectiva,
apresenta caminhos  de  reflexao,  desconstrngao  e  construgao  da pratica
docente  do  professor  que,  tamb6m  refletindo  o  presente,   alcanea  e
reconta suas mem6rias.

Provocada   pela   escrita   de   meu   projeto   de   mestrado   em
educapao fui sendo levada a tocar em momentos da minha hist6ria como
aluna e professora.  Essa situapao vivida no momento presente emanava
cheiros de urn passado, pois que deste vinham as raizes e as experiencias
de  urn  viver  que  erguera  a professora reflexiva.  Portanto,  uma hist6ria
que  fundamenta-me  hoje  no  que  sou  e  no  que  sei,  mos  desafios  que
atravesso,  mas  propriamente  mos  desafios  que  enxergo,  pois  ha  uma
expressao  que  diz  que  s6  enxergamos  os  desafios  quando  estamos  do
tamanho  deles.  Entao  posso  dizer  que  estou  em  condie6es  de  escrever
urn pouco  desta hist6ria.  Hist6ria  que  n5o  6  s6  minha,  mas  de  muitos
outros      que      compartilharam      destas      mesmas      cenas:      colegas,
professoras/es,  familia,  alunos,  criangas,  adultos  e  idosos  de  diversos
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tempos  e  lugares,  mas  todos  formando  este  contexto  que  aqui  segue
contado.  Hist6ria que nao  foi vivenciada exclusivamente por mim,  mas
que  passa  tamb6m  a  ser  singularmente  minha,  na  medida  em  que  a
narro,  ela passa a ter a linguagem do meu olhar,  dos  aprendizados que
empreendi,  dos   sonhos  que   queria  ter  realizado.   Cunha  (1998),  mos
ensina urn pouco sobre isso:

Provocar que ele  [o professor]  organize narrativas  [...]  e
faze-lo  viver  urn  processo  profundamente  pedag6gico,
onde sua condicao existencial e o ponto de partida para a
constrngao  de  seu  desempenho  na  vida  e  na  profissao.
Atrav6s  da naITativa ele  vai descobrindo  os  significados
que  ten  atribuido  aos  fatos  que  viveu  e,  assim,  vai
reconstruindo  a compreensao  que  tern de  si  mesmo.  a.
41).

Acrescento  que,  ao  narrar,  vamos  construindo  uma  melhor
compreensao  tamb6m  do  outro,   pois   qiie  parto  aqui   de  uma  visao
interacionista,    onde    os    sujeitos    participes    do    mesmo    processo
investigativo perpassam-se, urn no outro.

Foj  relembrando  momentos  significativos  de  minha  hist6ria
enquanto aluna que pude, pouco a pouco,  constituir criticas e propostas
expressas na forma de como hoje enxergo a educacao escolar, e o papel
da pesquisa e do professor-pesquisador em seu seio.

Considerando  a perspectiva de  Kenski  (czp„cJ CUNHA,  1998,
p.   4]),   onde   "o   narrado   6   praticamente   uma   reconceitualizagao   do
passado  a partir  do  momento  presente..."  -  e  esta condigao  qualiflca  a
reflexao  contextualizada,  aquela  que  ;~essi.g#;#c.cz  o  vz.vz.cJo  -,  proponho

percorrermos  urn  caminho  de  duas  maos:  urn  que  busca  entender  o
passado a partir do presente - enfim, o que move urn professor a realizar
suas escolhas - e simultaneamente, partindo desta narrativa, ressignificar
a pratica presentificada.

Venho  exercendo  reflex6es  sobre  a  educacao  escolar  e  suas
praticas ha alguns anos.  Identifico esta parcela da caminhada de nossas
vidas como uma matriz de sujeitos que, tendo a possibilidade de com ela
dialogar,  ressignificam-se  e ressignificam  as  suas  ac6es no mundo.  Por
ser professora por varios anos, por ser aluna que passou pela escola, por
ter  sido  conquistada  e  inflamada por  esta  aventura  de  aprender com o
outro,   de   ensinar,   de   estar  em   grupo,   de  navegar  pelo   mundo   de
aprendizagens   infantis    e   deparar-me   hoje,    adulta,   navegando   nas
recordac6es  de   aluna  e  na  minha  formagao  escolar,   que   insisto   em
examinar os processos escolares.
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Reencontrando  minha  hist6ria,  dou-me  conta  que  a  minha
escolha pela profissao de professora construiu-se atrav6s dos anos, tendo
como base os primejros anos escolares. Anos em que, ao mesmo tempo
que urn novo mundo ia sendo descoberto - o mundo das letras, da escrita
e    dos    'outros'  2   -,    foram    sendo    inscritas    normas    de    atitudes    e
comportamentos  que  disciplinavam  e regravam  a expressao  dos  alunos
e,  enfim,  dos  sujeitos  que  poderiani  compor  uma  comunidade  escolar
mais plena e participativa.

Cursei o primeiro e segundo graus na mesma escola, e talvez
por  este   motivo   ela  tenha   sido   urn  referencial   tao  marcante,   onde
acompanhei,  como  aluna,  uma concepcao  de  ser humano,  expressa nas
ag6es pedag6gicas cotidianas. Arrisco dizer que os professores que tive
no curso de primeiro grau nesta escola, possuiam uma mesma conccpcao
pedag6gica   empirista,   mas   expressa  de   acordo   com   a  caracteristica
pr6pria de cada urn. Os alunos eram as tabulas rasas, onde inscreveriam
urn  mundo  pensado  e  pronto,  sem  perguntas,  mas  cheio  de  respostas.
Eram   tempos   de   sil6ncio   aqueles.   Tempos   de   calar,   embora   quem
calasse  nem  sempre  consentisse,  mas  protegia-se.  Tempos  da  ditadura
militar no Brasil e em grande parte da America Latjna.

Corria o ano de  1976, o ano de minha primeira s6rie escolar.
No primeiro dia de aula era grande  a minha alegria de tomar-me  aluna,
de  pertencer  inuela  escola,  ser  aceita  no  mundo  das  letras  e  do  grupo
escolar,  como  assim  tamb6m  deviam  se  sentir  as  demais  criangas  na
6poca. Mas houve uma surpresa ao chegar na sala de aula e deparar-me
com as mesas e cadeiras arrumadas, umas atras das outras, constituindo
fileiras,  e  separadas  lateralmente por distancias consideraveis para uma
crianca   pequena.   A   ordem   dada   pela   professora,   e   implicitamente
expressa naquele espaco fisico, era para que cada urn cuidasse de si. Nao
olhar para tras, nem para os lados, e "fazer sil6ncio" Cram atitudes muito
elogiadas. Enfim, "calar para aprender".

Estava  em   urn  lugar  mais   frio  do   que  pensara,   mas  nao
importava,   ainda   assim   era   especial.   Era   a   sala   de   aula,   era   a
possibilidade  de  acesso  aos  segredos  e  aos  cheiros  dos  cademos,  dos
livros   e   do   material   escolar   e   ds   aprendizagens   com   colegas   que
burlavam  a rigidez imposta. Joaquim  e Maria Elisabete3, como todas as

2 'Outros'  flo  outros,  tao  desejaveis  outros,  urn  tesouro  a  descobrir  em  cada

colega novo, criancas com quem, naquele momento da vida escolar, conviveria e
aprenderia jeitos diferentes de ser.
3 Convencionarei  o  uso  de pseud6nimos  ao  referir-me  ds  pessoas  citadas  nesta

narrativa.
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crianeas,  enchiam   a  sala  de  cor,  de  risos,  de   "ideias",  mas  de  uma
maneira   diferente!   Eram   tachados   como   indisciplinados.   Gracas   a
crianeas   como   eles,   que   ousavam   sacudir   a   o   exercicio   da   c6pia
constante  na  sala  de  aula,  podfamos  ser  mais  criangas.  Podiamos  mos
distrair,  observar outras  formas de  agir,  de  expressar,  colocar pequenas
brincadeiras naquele ambiente meio sisudo. Havia motivos de sobra para
ficarmos  curiosos  com  suas  "tiradas".   Foi  de  Joaquim  que  ouvi  pela
primejra  vez  a  palavra  "id6ia".  Antes  disso,  eu  s6  a  teria  ouvido  no
Programa  Vila  S6samo,  na televisao.  Ele  era  fantastico:  "Eu  tive  uma
id6ia!"  E  la  ia  ele,  saindo  do  seu lugar,  conversando,  ousando  fazer  o
que   "nao   era  pemitido  pela  professora".   Joaquim   era  urn  daqueles
alunos que tamb6m nao fazia o tema de casa, brigava, batia em algumas
criangas...  Era  condenado  pela  professora  por  seus  impulsos,  mas  ele
tinha  a  magia  da  agao.  Era  vivo.  Com  Maria  Elisabete,  que  repetia  a
primeira  s6rie  pela  segunda  vez  -  mal  sabendo  ela  que  iria  repeti-la
novamente no ano seguinte -, davamos boas gargalhadas em sala de aula
e,  conversando,  aprendiamos  urn  mundo  de  coisas.  Que  coisas?  Nao
lembro, mas eram coisas do mundo das criangas.

Eu observava,  divertia-me,  mas  era muito  quieta,  talvez  por
timidez,  mas  fu  educada  nas  afirmap6es  "do  que  pods  e  do  que  nao
pode". A "vida", em seus primeiros capitulos da infincia, era muito s6ria
naquela sala de  aula,  e  passava  furtivamente  mos  cochichos  e mos risos.
Era uma festa quando algu6m ousava fazcr algo diferente:  sendo apenas
uma crianca.

Sala  de  aula  e  patio,  patio   e   sala  de  aula:   uma  pulsapao
descompassada,  pois  que  da  rigidez  dos  movimentos  dentro  da  sala  e
mos corredores internos, passavamos ao campo aberto, ao sem limites, a
quaisquer brincadeiras por n6s inventadas. No recreio pod[amos ir al6m,
embora   os   adultos   nao   ficassem   sabendo   exatamente   tudo   o   que
podfamos, talvez nem mesmo  "minha crianga" tenha sabido.  No recreio
nao   agia  muito   diferente   da  sala  de   aula,   expressando   urn  padrao
reforeado do ideal de urn born comportamento.

Arroyo (1997),  afirma que os  fatos que mais mos marcam na
vida   sao   aqueles   que,   de   uma  forma  ou  de   outra,   mos   envolveram
afetivamente.  0 que marca o aluno na sua trajet6ria escolar, 6 o dia em
que foi humilhado, o dia em que sua auto-imagem se quebrou, o dia em
que  sua auto-estjma levantou, o dia em  que foi  abracado,  o dia em  que
seus  amigos  o  convidaram  para  brincar,  e  nao  a  'mat6ria'  de  historia,
ciencias, portugues,  matematica,  etc.  0  que lembramos do cotidiano da
escola   sao   aquelas   coisas   que   mos  remetem   a  construcao   da  nossa
identidade enquanto pessoas s6cio-afetivas.
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Assim,  tamb6m  nao  me  faltam  as  lembrangas  dos  castigos
para as ousadias dos pequeninos. A diretora da escola era muito brava, e

£]°urn::S:e:eusnpcetf::gfsssjg:'p:::eas:::a:9acodio"rcarsapge:e]£snugs::'i'ta€,aq*r::
Elisabete e Joaquim passaram pela "maquina de raspar a lfngua" da lrma
Cora.  Quando voltaram, nao Cram mais os mesmos, nem abriam a boca
para nada. De fato, entao, existia a tal da maquineta? Era verdade? Nao
poderiam  abrir  a  boca  porque   inundariam   a  sala  de   aula  com  seu
sangue? E onde estaria a lrma Cora depots do acontecido? Trocando seu
avental  tingjdo  de  vermelho,  ou limpando  a  lamina  da navalha  de  sua
maquina  em   sua   saja  cinza?   E   Deus.   o   que   estaria  olhando   nesse
momento?  Sim,  porque  conforme haviamos  aprendido,  o olho de  Deus
mos   vigiava.   Mas   desconfio   que,   naquele  momento,   ele   devia  estar
vigiando as ap6es da lrma Cora.  0 acontecido  encontrou urn lugar para
ser  falado  e  comentado  (mas  nao  esquecido,  ao  memos  por  mim)  em
nossas mem6rias, rinicas testcmunhas. Mudas.

Estes  Cram  os  alunos  castigados  oficialmente,  mas  a  corda
arrebentava para o lado de todos. Tamb6m tive que aprender "c6digos de
sobreviv6ncia  escolar",   aprendendo   a  transgredir  normas   como,  por
exemplo, garantir o meu gole d'agua, ou dar uma esticadinha nas pemas,
saindo da sala para tomar urn "comprimido", rec6m extraido da borracha
amarela. Ufa!  Desta vez deu!  E da pr6xima?!

Nao   se   perguntava  e  nem   se  respondia   a  uma  pergunta,
porque elas simplesmente nao existiam. Perguntas? Para dar trabalho de
pensar  e  acabar  chegando  a conclusao  de  que  s6  mesmo  o  professor
criava  urn  mundo  "nao-encontravel"  ou  "nao-combinavel"  com  nossas
respostas  e  ddvidas?  Pergunta  valida  era  aquela  cuja  sabfamos  onde
encontrar  a resposta,  como  demonstra  Fischer (1996),  referindo-se  aos
Trafelnos: com certezas mortas.

DOIS TRAFELNOS:
Era  uma  vez  dois  trafelnos,  Mirimi  e  Gessitar.  Os  dois
trafelnos   esporavam   longe   das   perlogas.   Urn  masto,
poiem, urn dos trafelnos, Mirimi, felnou que ramalia izar
e  arar uma perloga.  Gissitar regou  muito.  Ele rurbia que
Mirimi   nao   rizaria  mais   da  perloga.   Gissitar   felnou,
felnou,  regou,  regou,  mas  nada.  Mirimi  estava  leruado:

4 Alias, denunciar o direito e a liberdade de ser do outro era a pratica da ditadura

militar  em  todas  as  instancias  institucionais  da  sociedade  brasileira,  embora  a
pratica   deste   controle   social   expressa   no   "vigiar   e   punir"   ultrapasse   esse
momento   hist6rico,   existindo   como   uma   forma   de   manutencao   do   poder
assimetrico de uma minoria sobre uma maloria.
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ramalia  rizar  e  arar  uma  perloga.  No  masto  do  fabeti,
Mirimi  rizou  muito  lonto.  No  meio  do  fabeti,  proceu
Gissitar  e   os  dois  rizaram  ateli.   Gissitar  nao  ramalia
clenar Mirimi.
RESPONDA:   1.Quem  eram  os  dois  trafelnos?  2.Onde
esporavam? 3.0 que aconteceu, urn masto? 4.Na linha 4,
a que se refere o pronome ele? 5.Quem felnou? 6.Mirimi
estava leruado para que?  7.0  que  aconteceu no meio do
fabeti? (MEURER ap%cJ FISCHER,  1996).

Fischer  (1996)  comenta  os  resultados  que  vao  processando,
no    tempo,    urn   desencantamento    originado    pelo    atenuamento    da
criatividade e da curiosidade inata em cada ser aprendente frente a estas
vivencias:

Pesquisas    tom   revelado    que   as    "coisas   de    escola"
contribuem   mais   para   o   desencanto   em   relapao   ao
conhecimento,    do    que   para    seu    incentivo.    Assim,
infelizmente, a medida que os estudantes somam anos de
escolaridade    diminuem    a   curiosidade,    o    gosto    por
desafios e, o que 6 pior, a criatividade latente.

Uma disciplina sutil, mas consistente, esteve sempre presente,
amenizando-se  com  o  passar  dos  anos.  Chegavamos  aos  meados  da
d6cada  de   1980,  elm  tempos  de  "Movinento  das  Diretas-Ja!"  para  a
eleicao  de  presidente  da  Reptiblica  do  Brasil,  pondo  fim  a  ditadura
militar.  Durante  o curso de magist6rio,  alguns professores indagavam  a
minha  turma  o  porque   de   sermos  tao   individualistas,   por  que  nao
faziamos  perguntas,  por  que  nao  avancavamos  nas  reflex6es...?!  Onde
estavam  as  nossas  id6ias?  Poderia responder  agora:  "as  id6ias"  ficaram
naqueles dias em que Joaquim esteve la na sala da Irma Cora, raspadas e
atiradas em algum lugar, sem direito a autoria e sem identidade.

Os ventos da democracia vinham  chegando de  leve nas fa]as
dos   professores   e   nas   provocap6es   de   sala  de   aula.   Sala   de   aula?
Continuava  a  mesma.  A  mesma  estrutura  fisica,  uma  aluna5  olhando
para a nuca da outra.  uma escondendo  suas  id6ias  da outra,  formando-
mos professoras.

Bern,  a  organizagao  da  estrutura fisica  de  uma  sala de  aula,
quero dizer,  a disposieao das mesas. cadeiras, do lugar dos alunos  e do
professor, o chao da sala, as paredes (e seu dizeres), o quadro-de-giz, os
objetos  existentes,  as j.anelas,  a  porta  e  a  ligagao  com  os  corredores,

5 Cito  utilizando  apenas  o  g6nero  feminino  "alunas",  por  se  tratarem,  em  sua

grande maioria, de alunas mulheres durante o curso de magist6rio.
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desempenha   urn  papel   de   acordo   com   uma   concepcao   pedag6gica.
Corredores  onde   ha  o]hos   que  tudo   v6em,   como  nun  pan6ptico:   o
interior  das  salas  de  aula,  a  presenca  vigilante  das  lrmas  olhando  para
dentro, exercendo controle sob os alunos e o lugar que estes deviam

estar  ocupando.  As  diferencas  entre  os  interiores  das  muitas
sa]as   de   aula   desta   escola   eram   os   rostos,   os   corpos,   as   vozes,
classificados nas  series escolares, no mais, o padrao que  se  seguia era o
mesmo. A relac5o que se da entre o ser humano perante urn certo espaco
fisico, demonstra a forma pela qual o conhecimento esta sendo operado,
construido   ou   "recebido"   entre  o  grupo  que  o  habita.   Pode   ou  nao
mascarar  conflitos,  reforear  competic5es  e  atitudes  individualistas  ou
despertar a identificagao com o outro e a solidariedade. Os espacos entre
os colegas, os espaeos entre as mesas e cadeiras, os espacos que separam
ou que  aproximam  o professor e  aluno,  os  espaeos  vazios  entre  as  falas
de urn e a nao-ressonancia do outro, ou de falas qiie  se entrecruzam e se
complementam  mum  debate  inquieto,  revelam  o  teor  das  relac6es  de
aprendizagem.  Portanto,  a  questao  que  levanto  neste  momento  nao  6
meramente  o  arranjo  fisico  da  sala  de  aula,  mas  o  que  ele  inspira  e
constr6i.  Mais  do  que  isso,  o  espaco  de  aprendizagem  que  se  da  mos
conteridos  tratados,  nas  falas,  na  forma  como  se  estabelecem a  relacao
professor-aluno,  e a relacao deste dltimo com seus colegas.  Uma sala de
aula pode revelar-nos aprimeira vista "o que", "para qu€" e  "como" trata
a  construcao  dos  conhecimentos,  ou  ao  memos,  pode  nos  provocar  a
desconfiar e  a perquirir a pratica pedag6gica que  se da neste  espago  e  a
visao  imperante  sobre  o  lugar a  ser  ocupado  pe]a  crianca  como  sujeito
aprendente.

Em minha trajet6ria profissional,  estes  questionamentos  hoje
tomam  uma   foma   mais   madura.   Durante   anos   estas   quest6es   me
provocaram   a   refletir,   a   explorar   novos   conhecimentos   trabalhando
como   docente   na   escola   de   ensino   fundamental,   principalmente   na
educagao   pre-escolar.   Foi   com   esta   experiencia   na   chamada   hoje,
educacao infantil, que pude explorar alguns recursos possiveis para mim
naquele   momento,    no   desenvolvimento   da   responsabi]idade    e   da
independ6ncia das criancas, dando enfase a corporeidade,  a expressao,  a
danca,    ao   brincar   e    a   construcao    dos   primeiros   passos    de   ulna
alfabetizagao   atraves   dos  jogos   e   de   hist6rias.   Para   isto,   o   espaco
ocupado por mim e pelas criancas era muitas vezes transformado, tirado
da   "ordem"   e   organizado   novamente.   Esta   "descoberta"   do   espaco
intemo da sala de aula e tamb6m o patio, os passeios e  visitas  nas casas
das criancas, compunham, a meu vcr, a busca por uma construgao de urn
outro  lugar  para  o  'ser  professora'  e  'ser  aluno'.  Quando  muitas  vezes
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nesta   relacao    sentia   os   pap6is    inverterem-se,   reflito    se   podemos
transcender estes pap6is. Tern razao Arroyo (1997) quando afirma que o
que mais mos marca na escola e na vida sao aquelas lembrancas que mos
envolveram afetivamente, tanto relacionadas a vit6rias quanto a erros e a
imaturidade do oficio.

Buscava construir minha pratica pedag6gica na direcao de urn
maior    interacionismo,    tentando    desconstruir    em    meu    interior    a

:r°a=C::seaa:o:6:ddae8:8:;:r]:taa#se:u;:=:at.en?:ts±::nahpercL::±€:a,a=:s°:]raanpd°or
as  duas  concepc6es,  mas  percebo  hoje  que  a  16gica  desta  dltima  era
baseada  nos  mesmos  principios  autoritarios  da  empirista,  pois   "eu",
enquanto  professora,  nao  mudava,  nao  conseguia  avancar  para  uma
construeao dial6gica do conhecimento.

A   esta   afetividade   seria   imprescindivel   somar-se   o   rigor
epistemol6gico,   pois   que   ai   revela-se   o   real   comprometimento   do
professor  com   a   construcao   do   conhecimento   pelo   aluno   e  por  ele
mesmo. Diz Freire (1998, p.  51):

Nenhuma   formapao   docente   verdadeira  pode   fazer-se
alheada,   de  urn  lado,   do  exercicio   da  criticidade  que
implica a promocao da curiosidade ingenua a curiosidade
epistemol6gica,  e  do  outro,  sem  o  reconhecimento  do
valor  das  emoc6es,  da  sensibilidade,  da  afetividade,  da
intuicao ou da adivinhagao.

0  cientista  Albert  Einstein  (apwc7 FISCHER,  1996),  ilumina
este pensamento :

A  arte  mats  impoilante  do  mestre  6  a  de  fazer  brotar  a
alegria no estudo e no conhecimento  [...]  0 professor s6
pode esperar atingir o seu pribhico na medida em que ele
pr6prio 6 atingido por esse ptiblico;  na medida em que o
percebe enquanto desejo ativo e se sente enriquecido por
ele.

Minha  reflexao  sobre  a  pratica  docente  vinha  caminhando
nesta  diregao,  com uma hip6tese  retirada  de  minha pr6pria  experiencia
como   professora:   para   alcangar   este   grau   de   amadurecimento,   de
empatia na  relacao  professor-aluno,  o  professor ha  que  ter tido  espaco
para as elaborac6es de sua hist6ria escolar enquanto aluno.

6 Para aprofundar este tema e os conceitos das concepc6es pedag6gicas, procurar

em BBC:KE:R, Fe:rna,ndo. A Epistemologia do professor:  o cotidiano da escola`
Petr6pohs:  Vozes,1996.
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Nesta  dupla  descoberta  do  espaeo  e  das  relae6es  que  nele  se
dao,  e  acreditando  que  o  desenvolvimento  da  inteligencia  6  inseparavel
do mundo da afetividade, da curiosidade  e da paixao (MORIN, 2001, p.
20),   vim  construindo   urn  espaco   para   sistematizar,   atrav6s   de   uma
escrita embasada teoricamente pela reflexao  e  vivencia  de  outros tantos
educadores, minha reflexao sobre o ser professora e outros modos de ser
escola.  Este  momento  de pesquisa foi durante  o  curso de  mestrado  em
educac5o,   onde  realizej   uma  investigacao  com  uma  outra   cu]tura,   a
Guarani.

Da   hist6ria   que   venho   contando   atrav6s   destas   paginas,
voltamos   a   cruzar   a   estrada   de   duas   maos:   vim   fazendo   a   minha
narrativa,  da  aluna  que  fui  a profissional  que  me  constitui,  que  seria
expresso   de   forma   incompleta   se   nao   passasse   por  essa   construgao
subjetiva.    Chego    a   este   momento,   passando   por   experiencias   de
formacao,  de  convivencia  em  grupos  de  expressao  corporal  e  artistica,
mos quais vivenciei espacos de  reencontro e os primeiros passos de uma
ressignificagao  de  minha  pratica  docente  e  pessoa]  (pois  uma  nao  esta
dissociada  da  outra).  Inclusive,  e  de  forma  muito  especial,  a  escrita  do
projeto    de   pesquisa   para    o   mestrado,   possibilitou-me    escrever   e
reescrever  textos   acerca   de  minhas   motivac6es  mais  profundas.   Foi
inevitavel  o  reencontro  com  minha  formacao  esco]ar,  enquanto  minha
constituidora,  por  isto  passfvel  de  ser  examinada,  questionada,  revista
com  novos  olhos,   os   olhos  de  hoje,   e   transcendida  frente   ao   novo
momento que se ergue.

Para concluir, conto com Mundurucu (2002), quando aponta a
importancia   do   resgate   da   ancestralidade   na   educaeao,   nao   como
nostalgia,  mas  para  dar  sentjdo  ao  presente  e  restituir  a  emocao  de
pertencimento. Ele diz:  "Quando a gente se percebe continuador de uma
hist6ria,  nossa  responsabilidade  cresce,   e  o  respeito  pe]a  hist6ria  do
outro  tamb6m."  (p.  42).  Crescem nosso  v{nculo e  responsabilidade  com
a hist6ria que  se  faz cotidianamente com as nossas criancas.  Enlacamo-
nos  com o  compromisso  de  repassar,  provocar,  reconstruir e  renovar o
que pode ser aprendido.
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PREFACI0S DE LIVROS DIDATICOS DH
MATHMATICA: UMA POssfvEL LEITURA DA
HISTORIA DA MATHMATICA ESCOLAR N0

BRASIL (1943-1995)
Ant6nio Maurlcio Medeiros Alves+

Resumo

0  presente  trabalho  6  resultado  parcial  da  pesquisa  J,7.vro  c7/cJti//.co  cJe
matemd[ica:   Uma   abordagem   hist6rica   (1943    -   1995),  em  Ease  de
conclusao,    a    ser    apresentada    como    dissertaeao    de    mestrado    na
Fae/UFPEL. A pesquisa utiliza como metodologia a analise documental,
considerando  como documentos livros  didaticos  das quatro  series  finals
do  atual  ensino  fundamental,  do  per]'odo  de   1943  ate   1995.  Entre  os
objetivos    da    pesquisa    estao:    o    resgate    das    cJz/ere7]fL7Li'    j7!cz/ej77d/jccrLg

presentes    mos    livros    didaticos,    a    compreensao    da    trajet6ria    da
Matematica enquanto  disciplina escolar no  ensino  fundamental  e, ainda,
verificar quais mudancas e permanencias no ensino da matematica pode
se identificar mos livros didaticos.
Para atender aos objetivos propostos na dissertagao, considerou-se como
primeiro objeto de analise os prefacios dos livros didaticos selecionados.
0   texto   aqui   apresentado   procura   elaborar   uma   possivel   1eitura   da
hist6ria   da   Matematica   escolar   no   Brasil,   a   partir   dos   prefacios
encontrados, relacionando esses textos a fatos da hist6ria da Matematica
enquanto disciplina escolar.

Os preff cios

0   objetivo   desse   texto   6   examinar  o   modo   pelo   qual  os
autores dos livros de Matematica apresentam suas obras, observando em
seus prefacios indicios sobre os prop6sitos que se propunham a atender e

I Aluno  do  Curso  de  Mestrado  em  Edui`acao,  na  FAE/UFPEL,  orientando  da

Prop  Dra.  Eliane  Teresinha Peres,  linha de Hist6ria da Educagao, vinculado ao
CEIHE (Centro de Estudos e Investigag6es em Hist6ria da Educapao). Professor
de Matematica de ensino fundamental e m6dio.
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que justifiquem os conteridos presentes na obra, para que se realize uma
poSS{Vellel|urpae:::::aag;S=t6eriap€:uM=|::;ac+adne°2:rf]°;::o:8n::mppe[:i:°d.o

estudado  (1943  -  1995),  dos  quais  move  iniciam  pelo  prefacio,  onze
substituem  o  preficio  por uma  carta  ~  em  sete  deles,  direcionada  aos
alunos  e  em  quatro,  direcionada  aos  professores  -  e  apenas  tres  livros
iniciam diretamente pelo indice seguido do contetido.

Os livros de 1943 - 1960

0  ano  de   1943,  foi  tomado  como  marco  inicial  do  estudo,
pois  figura  como  o  ano  das  primeiras  publicac6es  didaticas  de  acordo
com  a  reforma  proposta  por  Gustavo  Capanema3,  que  fixava  o  ensino
ginasial em 4 anos, divisao essa que se mantem ate os dias de hoje, com
novas  nomenclaturas:  series  finais  do  1°  grau ou  series  finais do  ensino
fundamental (ROMANELLI,1999).

Os     livros     representativos     do    periodo     1943     -     1960,
selecionados  para  analise,  foram I/e77!e7z/os  cJc A4lczfermc5/jccr,  de  Jacomo
Stavale   e  A4czjc.mdzr.CCI,   de   Any   Quintella.   A   analise   desse  periodo   se
deterd  nas  obras  de  Stavale  visto  que  apenas  urn  livro  de  Quintella
apresentava prefacio.

0  primeiro   volume   da   colecao   Elementos   de   Matematica
(1943),   6   inicialmente   apresentado  pelo   autor  atraves   de   uma  carta
recebida do Prof.  Jose Drummond,  datada de  30  de dezembro de  1936,
tecendo inineros elogios a obra:

Pode   estar   orgulhoso,   caro   professor   -   a   orientacao
perfeitamente pedag6gica, clara, pratica, de suas li96es, a
paciencia     verdadeiramente     beneditina     na     escolha,
exposicao  e  resolugao  dos  exercicios  -  fazem  de  seu
trabalho a obra didatica mais perfeita que ja se produriu
no  Brasil.   [...]  i,  pois,  com  a  maxima  satisfapao  que
acuso   o   recebimento   de   sua   carta-circular   de   8   do

2 0  periodo  de  1943-1995,  foi  subdivjdido  em  3  periodos,  de  acordo  com  as

caracteristicas  do  ensino  da Matematica.  Foram  selecionadas  duas  colec6es  de
cada  periodo,  utilizando  como  cnt6rios  de  escolha  o  niinero  de  exemplares
conservados (Chopin, 2002),  a disponibilidade  de  cole96es completas (onde  foi
possivel reunir os 4 volumes)  e livros mais populares do periodo (D'Ambrosio,
2003).
3 Lei Organica do Ensino secundario n. 4244, de  19 de abril de  1942.
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corrente,  anunciando a saida do prelo do Qujnto Ano de
Matematica. (STAVALE. v.1,1943).

Pela citacao percebemos  que, no ano  de  1936, fora lancado  o
quinto  volume  da  colecao,  sendo  esta  editada  inicialmente  em  cinco
volumes.  Uma  outra  informacao  que  antecede  o prefacio  da  obra e  urn
quadro   indicativo   das   obras   publicadas   pelo   autor,   que   relaciona   a
edicao  em cinco volumes  a Portaria  Ministerial de  18  de  abril  de  1931.
Com base  nessas  informag6es,  pode-se  inferir  que  a  coleeao  teria  sido
lancada  por  volta  de   1932,   o  que   lhe   conferiria  urn  lugar  entre   as
primeiras  obras  de  A4cr/emciJ/.cc7  editadas  no  Brasil  para  atender  a nova
proposta para o  ensino  de  Matematica, proposta por Euclides  Roxo  em
1929,   para   o   Col6gio   Pedro   11.   Ate   o   ano   de   1929,   o   ensino   de
Matematica   no   Brasil   era   feito   separadamente,   nas   disciplinas   de
Aritm6tica,  Algebra  e  Geometria - as  A4cr/c7#c5Jz.cc" -,  nao  havendo  ate
essa  data  livros  de  "Matematica".  Euclides  Roxo  prop6e  a congregacao
do    Col6gio    Pedro    11,    em    1928,    a    unificacao    dessas    diferentes
especializae6es       em      uma       disciplina       dnica       intitulada      como
MATEMATICA.  Essa  unificacao  6  estendida  pela  Reforma  Francisco
Campos,   em   1932,   aos   demais   estabelecimentos   escolares   (Miorim,
1998).

Cabe   salientar  que  a  coleeao   aqui  analisada  6  posterior  a
alteracao do curso ginasial, proposta por Gustavo Capanema que fixou o
curso   ginasial   em   quatro   anos,   sendo   portanto   editada   em   qiiatro
volumes.

Seguido  a  apresentaeao  da  carta  do  Prof.  Jos6  Drummond,
encontra-se o prefacio do primeiro volume de Elementos de Matematica.

Stavale inicia seu prefacio justificando o uso de determinadas
noe6es  matematicas,  mesmo  sem terem sido  apresentadas  no  livro, pelo
fato de os alunos da primeira serie terem passado pelo cr/.\;o cJo excz77te c7e
admissdo  aos  gindsios,  poTta:uto  deverrdo  ter  boas  noc6es  relativas  ds
operqc6es  com ndmeros  inteiros  e  fraciondrios,  sistema  m6trico,  etc...

(STAVALE.   v.    I,   1943).   Percebe-se   que   o   autor   recorre   aos   pr6-
requisitos  -  que  julga  que  os  alunos  apresentem  ~  para  que  melhor
compreendam determinada exposicao.

0  aiitor  faz  refer6ncia  a portaria  n°   170,  de   11   de  ju]ho  de
1942,  que  previa  que  o  ensino  de  aritm6tica  na primeira  s6rie  ginasia]
devia ser pratico. Pode-se perceber que ainda figurava mos textos oficiais
uma  tendencia  a  definir  uma   Matematica   fragmentada,   apesar  de  a
mesma apresentar~se unificada a mais de uma d6cada.

Apesar  de  mostrar sua  concordancia  com  a  citada portaria -
que ao prever urn ensino mais pratico para aritmetica, renuncia o uso de
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teoremas  -  o  autor  informa  que,  mesmo  nao  constando  no  programa
oficial, fa fa o uso (mesmo que restrito) de alguns teoremas, destacando:

Preliminarmente, obedeci a referida portaria, procur.ando
dar  is  minhas  lig6es  uma  feicao  inteiramente  pfatica.
Mas,      aqui      e      all,      apresentei      alguns      teoremas.
Desobediencia a portaria ja citada? Em absoluto! Erro de
metodologia?  De  modo  algum!  i  preciso  semear  para
colher. Os teoremas apresentados neste livro, em ninero
alias  muito  reduzido,  sao  de  demonstragao  facilima  [...]
(STAVALE,1943).

0  decreto-lei  n°   1006  de  30  de  dezembro  de   1938,  preve4
como uma das  causas  de impedimento  de  autorizagao  de  circulaeao  do
livro   didatico,   o   fato  de   estar  redigido  de  maneira  inadequada,  nao
observando   as   normas   didaticas   oficialmente   adotadas.   Assim,   ao
contrariar a citada portaria, utilizando teoremas em suas demonstra?6es,
o autor justifica esse uso, por exemplo, por meio da carta de urn colega
que referenda positivamente sua obra (mesmo sendo a carta de  1936 e a
edicao  de  1943)  e  pela  afirmae5o  de  ter  obedecido  a portaria,  frisando

qiie  nao  desobedeceu  a mesma,  a  fim  de  garantir a  circulagao  de  suas
obras.

Stavale   utiliza   a   mesma   metodologia   mos   prefacios   dos
demais  livros  da  colecao:  apresentagao  de  uma  carta  que  referende  seu
trabalho,  citacao  da portaria  que  o  livro  deveria atender,  indicacao  das
orientac6es  do  programa  atendidas  por ele  com ressalvas  e justificativa
dessas ressalvas.

Os  quatro  livros  analisados  tern  seus  prefacios  datados  de
janeiro, fevereiro, marco e outubro de  1943, respectivamente (1°, 20, 3° e
40  ano)  o  que  indica  que  os  programas  e  as  orientag6es  metodol6gicas
datadas  de  1942  nao  diferiam  muito  daquelas  de  1931,  permitindo  ao
autor reorganizar os  tr€s  primeiros  volumes  de  sua  colecao  em  apenas
tres meses consecutivos de trabalho.

0 inico volume da colecao de Quintella que traz prefacio em
sua  apresentacao  6  o  da  terceira  s6rie,  datado  de   1958,  atendendo  ds
portarias   n°   9665  e   n°    10456,   ambas   de   1951.   Essa   indicacao   das

4 Cap.|V, artigo 21, alinea c.

5 Portaria  966  de  2  de  outubro  de  1951,  prev6  os  programas  para  o  Ensino

Secunddrio.
6   Portaria    1045    de    14    de    dezembro    de    1951,    expede    os    planos    de

desenvolvimento   dos   programas   e   instrug6es   metodol6gicas   para   o   ensino
secundario.
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portarias ds quais o livro atende aparece impressa na segunda pagina dos
livros,  escrita na parte  intema  de  urn retangulo  pr6prio  para  esse  tim.
Conv6m destacar que  ate  o ano de  1951,  os programas de  ensino Cram
elaborados  pela  Congregagao  do  Col6gio  Pedro  117  e  estendidos  aos
demais  estabelecimentos  de  ensino  secundario  do  pals,  bern  como  as
instrug6es metodol6gicas, como o disposto na art. 3° da portaria n° 966.

Quintella,  diferentemente  de  Stavale,  nao  indica  digress6es
em  relacao  aos  programas  oficiais,  usando  seu  prefacio  somente  para
tecer  comentarios   sobre   as   obi.as  didaticas   em  geral,   salientando  as
individualidades no ato de aprender e conclui agradecendo e informando
que  procurou  atender  ds  colaborag6es  dos  colegas,  que  serao  sempre
bern vindas.

Percebe-se   mos   cinco  prefacios   considerados   que   ha   uma
tendencia muito forte dos autores de escreverem para seus pares, ou seja,
direcionando suas escrita aos professores. Essa tend6ncia sera diminuida
nas obras analjsadas no pr6ximo periodo.

Os livros de 1960 - 1980

0s  livros  representativos  desse  periodo,  considerados  para
analise,   foram:   A4lc!femcifz.ccz,  de  Ary  Quintella  e  A4lcz/e"c5/z.ccz  -  C'c!rso
A4loc7cr#o de Osvaldo Sangiorgi.

Nao figura nas obras desse perfodo indicaeao da legislapao  a
qual se submetem. Esse fato deve-se a promulgagao da LDB 4024 de 20
de   dezembro   de   1961,   que   revoga   as   disposig6es   anteriores,   nao
prevendo em seu texto a referida indicapao.

Ao contrario de sua coleeao editada no periodo anterior, cujo
prefacio  fora  incluido  em  apenas  urn livro,  Quintella utiliza o  prefacio
em  suas  quatro  obras.  No  livro  da primeira  s6rie,  o  autor indica que  a
coheofac nao dif ere, em seus f undamentos, da anteri,or (Qulntella,1963) ,
mas faz referencia a algumas inclus6es como:

•    urn  Plano  de  Desenvolvimento  do   Programa,  onde  faz
uma   possivel    distribuigao    dos    contetidos    com    uma
previsao  do  ndmero  de  aulas  a  serem  utilizadas  em cada
unidade;

7 A portaria n°  614, de  I 0 de maio de  1951, incumbe a Congregapao do Col6gio

Pedro 11 da elaboracao  dos Drogramas e a Dortaria n°  966. art.  4°  estende esses
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•    nova distribuigao e inclusao de exercfcios e trabalhos com
a finalidade de permanente verificagao da aprendizagem;

•    urn grupo de deveres para casa, ao final de cada unidade;
•    testes de unidade completando cada unidade do programa.
0   autor  justifica  as   alterap6es  verificadas  na  inteneao  de

atender  aos  preceitos  da  Diddtica  Especial  de  Matemdtica,  em  seu
c}spec/o  mczz.s  mocJe/7?o  (op.  cit.),  sugerindo  o uso  de  materiais  didaticos
muito simples, indispensaveis nas primeiras series.

No  livro  da  segunda  s6rie  (1967),  o  autor  faz  refer6ncia  ao
movimento  mundial  de  renovagao  da  Matematica,  iniciado  anos  antes,
face    ao    desenvolvimento   tecnol6gico    verificado   naquele    perfodo.
Menciona  urn  programa  modemo,   fazendo  primeiras  referencias  ao
Movimento da Matematica Modema,  surgido no  Brasil  em  1957, no  11
Congresso  Brasileiro de  Ensino da Matematica,  em  Porto Alegre,  onde
os  prof:essores  concorderralrm  em  realizar  experiencias  com   o  fim  de
objetivar uma reforma de contetido e .filosofia do ensino da Matemdtica
(Quintella-2  s6rie,1967).

Segundo o  autor,  as resolng6es definitivas foram tomadas no
Ill  Congresso  (Rio  de  Janeiro)  e no  IV  Congresso  (Bel6m),  levando  os
autores  a  reformular  seus  compendios  com  a  finalidade  de  atender  ao
movimento,  tomando como  fundamento  em  suas obras  os conceitos  de
conjuntos e estruturas.

i  conveniente  destacar  a  precaucao  do  autor  com  a  nova
metodohogiar. Assim,  nossos  textos  atuais  refoetem as id6ias  e  o  espirito
da Matemdtica Moderna, onde julgamos, com a natural cautela de uma
primeira  publicapdo,  apropriada  a  sua  introdecdo.  0  tlrrtoT  to;rho€:in
procura  respaldar-se  em  relacao  is  altera¢6es  presentes  na  obra:   umcz
irformacdo precisa aos colegas sobre as fontes de nossos mais recentes
estudos encontra-se na Bibliografia que inserimos no fim deste volume,
apenas  com  as  obras  publicadas  a par[ir de  1958  e  que  interessam ao
prese#fe vo/ztme (Quintella, op.cit.)

Verificando  a  bib]iografia  que  o  autor  indica,  percebe-se  a
escassez  de  textos  nacionais  com  a nova  orientapao,  visto  que  dos  29
livros  listados   apenas   urn  foi   escrito  no   Brasil,   tratando-se   de  uma
publicapao do GEEM8, os demais sao, em sua maioria, edig6es francesas
e norte-americanas.

I  Orupo  de  E.tudoi  Mat®m4tlcoe.   Chrdo  em   1961,  pelo  profel.or  OBv.ldo

Sangiorgi,  em  S5o  Paulo,  com  o  objetivo  de  desenvolver  atividades  acerca do
Movimento  de  Matemalica  Modema,  iniciado  mos  congressos  citados  no  texto
(BURIGO,1990, p.  259 e M[ORIM,1998, p.113).
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Essa  inclus5o  da  Bibliografia  ao  final  da  primeira  obra  em
que  o  autor  trata  os  contetidos  de   acordo   com  os  pressupostos   da
Matematica Modema, somada ao fato de ser a dnica obra (das oito obras
do autor aqui analisadas) a incluir bibliografia, indica urn cuidado malor
do autor em relagao a nova metodologia, possivelmente devido a falta de
material didatico nacional e ds mudangas trazidas por esse movjmento.

Ainda   nesse   mesmo   preffroio   o   autor   indica   o   uso   de
ilustrag6es, diferindo essa obra das escritas anteriormente.

Nas  edie6es  destinadas  a  terceira  e  quarta  series,  Quintella
direciona urn paragrafo  aos  estudantes,  ao contrario do que se verificou
nas outras tr6s obras desse mesmo autor e nas quatro obras de  Stavale,
analisadas  anteriormente,  onde  deseja  que  seu  trabalho  sirva  para  a
compreensao   das   nog6es   indjspensaveis   para   futuros   estudos   mais
elevados.

Reitera   nessas   obras,    que   as   mesmas   estao   totalmente
refundidas  e  atualizadas,  atendendo  is  deliberae6es  dos  Congressos
Brasileiros para o ensino da Matematica, que preconiza a introdngao dos
simbolos e linguagem da Matematica Modema.

Inclui  ao  final  da  edigao  da  quarta  s6rie  urn  apendice,  com

:e=]:I?d°at8:ra:osd°:x::::t°dsotr#°;9n:MS::I;ie£:;C9Ta:::°cr;e:;ara::
candidatos   is   Escolas   de   Segundo   Ciclo,   ds   escolas   Normais   e   ds
preparat6rias.

A    colegao    A4cz/emc!/;.ccz    -    Cz{r5o    A4oc7e;.#o    de    Osvaldo
Sangiorgi tern seu prefacio  substituido por uma carta do  autor,  dirigida
a;os estndantes, +rfuitulaLda  Uma palavra para voce que  lnicia o gindsio...
(pri:rneiro  uno),   Uma  palavra  para  vocG   que  jd  iniciou   o   gindsio...
(seg`mdo   uno),   Uma   palavra   para   voce   tercelranista   de   gindsio...
(terceiro  errro)  e  Uma palavra  para voc6  que  vai  terminar  o  gindsio...
(quarto ano).

0   autor  -  que   chegara  dos   Estados   Unidos,   onde  havia
participado de urn congresso no Kansas sobre a Matematica Modema -
foi respons5vel,  segundo  Bdrigo (1990)  e  Miorim (1998),  pela primeira
iniciativa  de  difusao  da proposta modemizadora no  Brasil,  oferecendo
urn curso de aperfeieoamento para professores, que tinha como objetivo
principal a apresenta¢ao da proposta da Matematica Moderna.

9 Art.  99  da  LDB  4024/61:  Aos  maiores  de  dezesseis  anos  sera  permitida  a

obtenqao de certificado de conclusao do curso ginasial, mediante a apresentapao
de  exames  de  madureza  em  dois  anos,  no  mfnimo,  e  tres  no  mfximo,  ap6s
estudos realizados sem observancia de regime escolar.
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Ao   contrario   de   Quintella,   que   se   mostrara   cauteloso   e
preocupado com  a nova abordagem,  Sangiorgi  deixa claro,  pela leitura
das cartas dirigidas aos alunos, que era urn grande entusiasta e defensor
das id6ias da Matematjca Moderna:

Meu caro estudante: Voce, provavelmente, ja foi iniciado
no estudo da Matematica de  urn modo diferente daquele
pelo qual seus irmaos a colegas mais velhos estudaram.

Sabe por qu6? Porque Matematica, para eles, na maioria
das   vezes,   era  urn  "exagero   de  calculos",   "problemas
comp]icados,   trabalhosos   e   fora   de   realidade"   que   a
tomavam,   quase   sempre,   urn  fantasma!   Hoje,  na  Era
At6mica   em   que   vivemos,   isto   e   trabalho   para   as
maquinas (os fabulosos computadores eletr6nicos de que
tanto   falam   os   jomais...),   razao   pela   qual   voce   vai
aproveitar o seu precioso tempo aprendendo o verdadeiro
significado e as belas estruturas da Matematica Modema.
(SANGIORcil, v.1,1971)

Urn  novo  mundo  esta  a sua  espera.  Voce,  que  ja  teve
contato   com   a   Matematica  Modema  da   I   S6rie,   ira
saborear mats intensamente,  agora,  os  seus  frutos diante
as   belas    estruturas   que    serfro    estudadas.    Os    novos
conjuntos  de nineros c  as importantes relac6es a serem
apresentadas    neste    curso    modemo    de    Matematica
enriquecerao    a    sua    capacidade    de    raciocinar    [...]
(SANG]ORGI, v. 2,1965)

Neste  livro  -  terceiro  da  s6rie  do  ensino  modemo  da
Matematica  no  Ginasio  -  voc6  entrara  em  contato  com
uma  pongao  de  coisas  novas.Primeiro,  com  o  conjunto
dos   ndmeros   reais    que,    com    relacao   ds    operap6es
definidas,    possui    rica    estrutura.[...]    A    seguir,    sera

apresentado urn tratamento elementar modemo de novos
entes:   os   polin6mios.   [...]   Finalmente,   vein  o   "born-
bocado"  do  livro:  o  esfudo  da  Geometria.  Agora,  nao
sera  .mais    preciso    que    voce    "decore"    enfadonhos
teoremas  e  mais  teoremas,  contra  o  que,  erradamente,
alguus  colegas  mais  adiantados  costumavam  "preveni-
1o".  (SANGIORGl, v. 3,1967)

Ao final deste volume, voce ficard de posse dos assuntos
de  Matematica  relativos  aos  quatro  anos  de  estudos  do
Ginasio.   E   nao   se   esquega:   voc6   estara   incluido   no

primeiro  grupo  de jovens  brasileiros  que  completa  seu
curso    ginasial    conhecendo    as    belas    estruturas    da
Matematica   Modema,    a   exemplo   do    que   ja    vein
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ocorrendo mos grandes palses civilizados de nossa 6poca.
[...]  Esta,  pois,  encerrada  a  colecao  de  livros  didaticos
para  o  Ginasio,  destinada  a sua  formagao  matematica  e
humanistica,  de  acordo  com  os  seios  reno\Jadores  dos
atuals homens de Ciencia. (SANGIORGI, v. 4,1967)

Podemos claramente identificar nas  falas do Prof.  Saiigiorgj  a
sua  posigao  em  relacao  a Matematica  Modema,  como  a  "sfilvacao"  do
ensino dessa disciplina.

Apesar de  ser efetivamente  introduzido no  Brasil  ap6s  1957,
esse movimento de renovacao ja era anunciado, mos anos  30, como visto
anteriormente, quando Stavale afirmava em seus prefacios que utilizaria
ainda  os  teoremas  em  seus  livros,  mesmo  sendo  contra  as  modernas
orientac6es para o ensino de Matematica.

Os livros de 1980 -1995

Esse  periodo   mais  recente   abrange   a  analise   das   coleg6es
A4c7/e#7c5Jjc`cr  -   Co#cez/oS   e  fJ7.s/c57.7.czs,   de   Scipione   Di   Pierro   Netto   e
A4c7!e77!c5/7.ccr de  Osvaldo  Sangiorgi.  Como  esse periodo  e  posterior a Lei
n°  5692/7110,  os  livros  das  colec6es  Cram destinados  ds  series  finais  do

primeiro grau (5] , 6` , 7'  e  8`),  que equivaliam is  quatro  series ginasiais,
0 ano de  1995, adotado como marco final da analise, dove-se ao  fato de
anteceder    a    promulgagao    da    LDB    9394/96,    que    prop6s    novas

fabn°cradfge::: £::ap%SNP:1?rcac6es  didaticas,  principalmente  por meio  dt`
A   colec5o   A4lcrrc#?ci//.r..c7   de   Osvaldo   Sangiorgj,   encontra-se

incompleta,  faltando  o  livro  correspondente  a 8`  serie  do primeiro grau,
servindo   para   analise,   portanto,   os   outros   tr6s   livros   da   cole¢a{`,.
Sangiorgi repete nesta colecao de  1988, sua pratica, de prefaciar os livros
com uma carta dirigida aos estudantes  especificamente,  agora  intitulada
PALAVRA AO ALUNO:

Caro Aluno
Orientado  pelo  seu  professor,  voce  tera  neste  l]'vro  urn
companheiro    que    ira    ajuda-1o    a    desenvo]ver    seu

`° A partir da Lei n°  5692 de  11  de agosto de  1971, 6 criado o ensino de  10  g].au,

com duragao de 8  anos,  sendo uma fusao dos cursos primario (4  ant`s  ini¢i:*,is)  e

ginasial (4 anos finals), que deixam de exjstir ap6s a promulgacao dl`L,i:a lt`j
I I parametros cuiriculares nacionais.



58

raciocinio  e  contribuira  para  a  sua  formacao  cultural.
Mas,   para  realizar  urn  born  curso   de   Matematica,   6
precjso  que  voce  assista  atentamente  is  aulas  e  fapa  os
exercicios pi`opostos.  Empenhe-se  com  disposicao  nesse
trabalho,   cujos  resultados   s6   tern   a  beneficia-lo.   Boa
Sorte !

Osvaldo Sangiorgi

Percebe-se  que  a  defesa  a  Matematica  Modema  nao  se  faz
mais  presente  nesta  coleeao.  Quanto  ao  contetido  dos  livros,  sua  carta
nao transparece o que  sera  encontrado,  servindo  a mesma apenas como
uma saudac5o aos alunos.

Na  colecao  A4cz/c77!cif7`cc7 --   ct77!ce7./OL9  e  frjL7z6ric7L9,  de  scipione

Di  Pierro  Netto,  datada  de  1995,  o  recurso  utilizado  pelo  autor  6  uma
carta dirigida aos professores, anunciando os assuntos que serao tratados
mos  livros,  indicando  que  a  ordem  dos  mesmos  atendem  a maioria  dos
programas das escolas de  1° grau. 0 autor evidencia uma nova tendencia
para o ensino de Matematica, que 6 o abandono gradativo da Teoria dos
Conjuntos -base da Matematica Modema, quando afirma:

Dedicamos     especial     atengao     aos     problemas     que
envolvem  ndmeros  naturals  e  ntimeros  fracionarios,  a
fim  de  que  o  aluno  inicie  logo  as aplicag6es  do que vat
aprendendo.  A teoria dos  conjuntos foi  utilizada apenas
como    linguagem    mos    momentos    necessarios;    e    a
geometria    6     apresentada     de    modo     absolutamente
informal,  com  base  na observacao  dos  objetos presentes
no cotidiano. (SCIPIONE, 5``  s6rie,1995)

Outra inovaeao 6 apresentada no "prefacio", pe]o autor:

Temos   ainda   mais   tres   presentes   para   os   alunos   e
professores:

Inicia¢ao  a  Estatistica]2 -  Essa  iniciacao  pretende  ser
titil ao apresentar analises em graficos e tabelas e discutir
termos        como        "eventos",        "espapo        amostral",
"freqtiencjas",  "m6dia",  "mediana"  e  outros,  tao  comuns

no   discurso   de   nossos   economistas   e   ate   mesmo   na
linguagem cotidiana.

Hist6rias  pal`a  gostar  de  matematica -  Sao  hist6rias
cu   osas ou jogos matematicos que, atrav6s  de epis6dios
simples  e sugestivos, procuraln motivar os alunos para a

[2 Somente no livTo de oitava s6rie.
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aquisicact  do  conhecimento  matematico.  Essc].s  epii/`>`'i£{`jf``,

podem     tamb6m     contribuir     pare      a     inti`,<`.2rat`fio      ,`'itr!
Matematica coni tjuti.{L* disciplinas.

Pranchzis de apoiti pedag6gico - i. urn material t6cnico
preparado para dar ao professor urn suporte pedag6gico
em  determinados  assuntos.  Sugerimos  que  t`s  pranchas
sejam   apresentadas   aos   alunos   no   ato   da   prjme].ra
aprendizagem,    acompanhadas    no    prt')priii    livro    ou
transformadas em material a ser projetado.

0  autor  demonstra  seguir ulna  forte  tendencia  para  o  ensi!!i`j
da Matematica nesse periodo, que 6 o uso da Hist6ria da Ma[i`matica, ttu
de hist6rias sobre a origem dos conhecimentos, que tern como a intengao
despertar no aluno a curiosidade e o gosto pela aprendizagem.

Outra tendencia percebida no "prefacio" da obra cl a utilizaeao
de meios visuais para o ensino da disciplina, o que segundo D`Ambrosio
(2003),  tern  inicio  na  d6cada  de  40:  "0  periodo  1940  a  1980  incluj  a
modemizacao  dos  ljvros  didaticos.  Modemizacao  nao  s6  na  escolh`j,  Jtt
contendos, mas sobretudo na apresentacao grafica".

Conclusao

Certamente que este trabalho nao pode ser aqui  concliiido. No
entanto  6  necess5rio  que  se  faca  algumas  reflex6es  acerca  do  que  foi
observado mos prefacios dos livros.

Pode-se  perceber  que  em  todos  os  livros  onde  oil  capitulor
Cram   antecedidos   por   prefacio   ou   por   carta,   observa-se   o   met r   ..:.
objetivo messes textos: justificar a presenca de determinados  coil,r.         i,
seja para os professores, seja para os alunos, apresentar a obrfj   \3,   .|ji`Ina
sumaria ou mais detalhada.

Cada  texto  analisado  refletia  carat`teristicas  das  concepc6es
do   autor   acerca   do   ensino   da   Matemat';i.`a   e,   de   certo   modo,   das
concepc5es ~ oficiais ou nao -vigenteq  ``! 6poca em que  foram escritos,
permitindo  assim  uma  aproximacao  ao  objetivo  do  presente  texto.  que
era  realizar  uma  possivel  1eitura  sobre  a  hist6ria  da  Matematica  no
periodo contemplado, partindo dos prefacios que os autores dos livros de
Matematica apresentavam em suas obras, seja pelas referencias legais ou
pelas id6ias ali registradas.

Para  concluir,  considero  que  os  prefacios,  as  cartas  ou  as
apresentac6es que aparecem no inicio de cada livro, al6m de certamel`ite
nao   estarem   ali   por  acaso,   mos   permitem   fazer   algumas   leituras   e
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interpretac6es   sobre  o   conterido   daquela  obra  didatica  e   a  proposta
expressa -mesmo que implicitamente -pelo seu autor.
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0 MITO DO "GAUCHO", A ICONOGRAFIA
POPULAR E A HISTORIA DA EDUCACA0 NA

FRONTHIRA SUL-RIO-GRANDENSE : 0
PASSAD0 NB0 PRESENTE

Berenice Lagos Guedes de Bemz

Resumo

Este trabalho  6 parte  de  minha Dissertapao  de  Mestrado  "0  Gatcho,  a
Dominagao  Masculina  e  a  Educapao  na  fronteira  Sul-Rio-Grandense:o
passado  no  presente",  sob  a  orientagao  do  Prof.  Dr.  Elomar  Tambara,
sendo  esta Comunicagao  urn dos capitulos da Dissertagao cujo objetivo
foi   analisar   a   lconografia   popular   sul-rio-grandense   da   regi5o   da
fronteira   do   Rio   Grande   do   Sul   com   o   Uruguai,   como   uma   das
representac6es   sociais   da   dominapao   masculina   (presente   de   forma
marcante  ainda no  infcio  do  s6culo  XXI),  e  como meio de preserva¢ao
da mem6ria mitica do  "gafroho da fronteira", para quem a mulher 6 tida
apenas como coadjuvante.

Introducao

Desenhos  versando  sobre  a  figura  do  gadeho  mitificado  sao
freqtientes nas casas da fronteira, mos  CTGs, mos restaurantes,  escolas c
outros locals pdblicos, sendo apresentados para os meninos, pelos pais e
educadores,  como  o  modelo  ideal  e  representativo  do  Rio  Grande  do
Sul,   por   sua   "coragem",   "virilidade",   "independencia",   "desapego   a
sentimentalismos",   onde   o   "homem   que   6   homem   manda".   Esses
valores,   inculcados   desde   cedo,   principalmentc   pela   educagao   nao-
escolar   e   freqtlentes   pela   representagao   iconografica   no   ambiente
ptiblico    e    privado,     sao    incoxporados    no    inconsciente    coletivo,
permeando  a  Hist6ria  da  Educagao  da  fronteira  Sul-Rio-grandense  e
formando o "ethos" peculiar do gadeho fronteirico.

I  Mestranda  em  Educagao  na  FAE/UFPEL,  orientanda  do  Prof.  Dr.  Elomar

Tambara,  integrante  do  CEIHE,  s6cia da ASPHE,  docente  na  URCAMP/Bag6,
professora, advogada e soci6loga.
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Por     ocasiao     do     IX     Encontro     Sul-Rio-Grandense     de
Pesquisadores  em   Hist6ria  da  Educagao  (PUC,  Porto  Alegre,  2003),
apresentei,  dentro  do  mesmo  tema,  alguns  dos  ditados  populares  da
regiao        da        fronteira       como        inculcadores        da       domina¢ao
masculina/dominaeao  simb61ica  (sob  a  6tjca  de  Pierre  Bourdieu),  no
frczbz.f2„ que cria, reproduz e mant6m o "mito do gatcho da fronteira".2

Este  trabalho  refere-se   a  relap6es  de   genero,   abordando  a
prescnca da domina€ao masculina no dia-a-dia da regiao da fronteira na
atualidade, com fortes repercuss6es sobre a vida das professoras e sobre
a Hist6ria da Educagao fronteiriga.

Nesta       Comunicagao,       apresento       uma       analise       das
representac6es  do  mjto  do  gaticho  atrav6s  das  obras  plasticas  de  tr6s
artistas populares da regiao na atuahdade (desenhistas), autodidatas (que
serao  identificados  como  "entrevistados  A,  a  e  C")  naturals  de  Bag6,
Santana do  Livramento  e  Dom Pedrito,  respectivamente,  e  cujas  obras
versam sobre urn inico tema, o gadcho (ou melhor, o 'mfto do gadcho'),
pot   considers-1os   representativos   da   categoria   de   artistas   plasticos
populares, retratando em  siia obra a construgao  social mi'tica do gadcho
(tao  ao  interesse  das  classes  dominantes),  sendo  estas  uma  forma  de
instituir, manter e reprodurir o mito do gatcho, baseando esta afirmacao
pelo vies da inculcacao do 7zczbztc4s de  Pierre Bourdieu.

A hip6tese da presenga da dominac5o masculina na regiao da
fronteira do  Rio Grande do  Sul com o Urugual no inicio do s6culo XXI,
presente  em  minha  dissertapao,  foi  confirmada  ap6s  a  aplicagao  de  54
questionarios, com quest6es abertas e  fechadas  ds  professoras-alunas do
Programa   de    Formapao    de    Professores   em    Servigo   -    PFPS,    da
URCAMP/Bag6   (todo  o  universo),  em  julho  de   2003,   oriundas  das
zonas rural e urbana de pequenos munielpios limitrofes com o Uruguai,
sendo a analise e interpretapao dos dados realizada em uma abordagem
qualitativa.  Para  fazer  urn  cruzamento  de  dados  (pois  as  professoras
foram questionadas tamb6m quanto a iconografia popular) entrevistei os
tres  artistas  plasticos  citados,  perguntando-1hes:   1.  Sobre  quais  temas
desenhas? 2. Nao vi a presenea de mulheres mos teus desenhos. Por que?
3.  Fizeste  algun  curso  de  desenho?  4.  Qual  a  t6cnica  que  utilizas?  5.
Como  fazes  a comercializa€ao  das  tuas  obras?  6.  Que tipo  de  traba]ho
vendes mais? 7.Quem compra mats?
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Iconografia popular

Na lconografia popular  da fronteira sul-rio-grandense,  estd
presente a representacdo simb6lica da dominagdo masculina?  Esta arte
popular   serve   para   preservar   a   mem6ria   m{tica   do   "gaticho   da
fronteira"?   A   preservaqdo   do   mito   tern   repercuss6es   na   vida   das
professoras e na Hist6rla da Educacdo local/regional?

A    Iconografia    enquanto    auxiliar    da    Hist6ria,    trata    da
identificacao,   descrigao,   classificagao   e   interpretag5o   dos   simbolos,
temas  e  figuras  nas  artes  visuais.  Segundo  Bourdieu  (1995,  p.137),  "a
visao  dominante  da divisao  sexual  exprime-se  mos  discursos,  tais  como
os   ditados,   os   prov6rbios,   [...]   os   poemas   ou   nas   rap/.ese#fcz€6es
grd¢cczs"  (grifo  meu).  Portanto,  pode-se  afirmar  que  os  desenhos  e  as
gravuras  popu]ares  sao  formas  de  representagao  de  id6ias  e  valores,
sendo  destinadas  a  satisfazer  determinadas  faixas  da  popu]aeao.   Sem
prcocupap6es  com  a t6cnica e  os  esti[os,  os temas  abordados  pela  arte
popular   se   destinam   ds   camadas   populares,   exprimindo   o   gosto,   a
formagao   cultural   e   o   nivel   econ6mico   ou   de   aspirac6es   de   seus
produtores  e  consumidores.  Sao  express6es  de  sentimentos  embasados
na tradieao (o que  COJ?s/I./"I. a arte popular),  sendo que os temas, de uma
certa    forma,    pertencem    a   todos,    ou    todos    gostariam    que    lhes
pertencessem. Podem ser produzidos e reproduzidos em s6rie, refletindo
o  gosto  e  os   sentimentos  comuns   a  uma  determinada  cultura,  com
modelos    arquetfpicos    semelhantes,    refletindo   o    imaginario    social:
representam o  que o povo  quer ver,  aquilo  a que  o povo  aspira e  onde
qucr se projetar.  As criap6es sao espontaneas,  sem preocupae6es com a
critica  de  arte,  mas  com  talento  e  intengao.  Segundo  Paviane  (1978,  p.
65)   "[...]   6   urn  modo   de   criar,   organizar  e  reorganizar  a  realidade
cotidiana.    [...]   pois   a   ausencia   desta    [da   arte]    [...]   toma   a   vida
jnsuportavel [...] e a perda da capacidade [...] de sonhar".

A   arte   popular  tern   seu   /oc"s   de   comercializapao:   feiras,
mercados  e  na  rua;  possui  semelhancas  que  dao  indicios  de  fatores
inconscientes  que  atuam  nessas  criag6es  e  normalmente  exprimem  urn
sentimento   comum   ao   meio   onde   se   deseiivolve,   sendo   as   obras
normalmente encomendadas ou ditadas pela sociedade e cultura na qual
se inserem, que determina tanto a tematica como a forma que o trabalho
deve   assumir   -   normalmente   em   urn   tema   regional.Na   Regiao   da
Fronteira do  Rio Grande do  Sul com o  Uruguai  o tema 6  c`  "gaticho da
fronteira",  que  encama  de  forma  exacerbada  o  "mito  do  galcho"  (o
gadcho    antigo)    prenhe    de    simbolos    arquetfpicos:    e    o    cavaleiro
indomavel, viril,  guerreiro valente,  "centauro do pampa", homem "livre
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e  sem  cabresto",  a quem  o  desejo  de  liberdade  6  constante,  para quem
urn  amor  duradouro  6  urn  "sentimentalismo"  que  o  desmerece  a  seus
pr6prios  olhos,  e  para  quem  a  esposa  deveria  ser  "casta",  destinada  a
dar-lhe  filhos,  cuidar da  prole  e  dos  afazeres  domesticos.  0  prazer  ele
encontrava,  segundo  Zanotelli  (2000,  p.  287),  com  as  fndias,  com  as
filhas  dos  agregados,  com  as  filhas  de  criagao,  "sempre  transgressao
como afirmaeao, sempre negagao da mulher enquanto outro".

Este  6  o  "gadcho  antigo",  mitificado  e  transladado  a  her6i
ap6s  1835  (pois  antes  nada  mais  era  do  que  o  fruto  do  conquistador
portugues  ou  espanhol  com  as  mulheres  nativas  da terra,  urn  bastardo
pobre, renegado, sem famflja ou propriedades).

Este    "gaticho    antigo"    que    lutou    pela    demarcaeao    das
fronteiras,  born cavaleiro  e  born lutador (numa  6poca  em  qiie  a lei  era
feita a brapo  e  facao),  passou,  pelo  interesse  da classe  dominante  (que
lhe assumiu, tamb6m par z.#fcresse, as peculiaridades) a her6j, a lenda, a
semi-deus.  A  sociedade  na  Regiao  da  Fronteira do  Rio  Grande  do  Sul
com o Uruguai foi constitufda androc6ntrica e autoritdria por excelencja,
oi.iunda dos sesmeiros e militares, que se transubstanciaram na figura do
estancieiro,  do  "patrao",   a  quem  a  id6ia  de  herdi  onipotente,  1ivre  e
poderoso (que nao precisava dar satisfagao de sells atos a quem qiier que
fosse)   encaixou-se   perfeitamente,    sendo   rna   justificatjva   para   o
autoritarismo  e  a  dominag5o,  e,  por  conseqtlencia,  a  manutengao  da
mulher em uma posicao subaltema.

Com   o   advento  do   s6culo  XX,  muitas  mudangas   sociais,
econ6micas e politicas ocorreram no mundo, no Brasil e no Rio Grande
do   Sul.   A   urbanizagao   e   o   progresso   econ6mico   e   tecnol6gico   se
desenvolveram   de   forma   acentuada   na   metade   norte   do   Estado,
receptaculo do progresso, mas na metade sul, na regiao da fronteira, este
processo   deu-se   de   forma  mais   lenta.   As   pequenas   cidades   (e   ate
algumas de porte m6dio) mantiveram-se conservadoras, tanto no culto  a
tradieao  como  mos  costumes.  Apesar  de  os  meios  de  comunicacao  de
massa  modemizarem  os  costumes,  os  movimentos  feministas  abrirem
novos  espapos  sociais  e  culturais para a mulher,  e  nas  grandes  cidades
do Rio Grande do  Sul a mulher galgar posig6es de destaque no aspecto
politico,  social,  educacional  e outros  (ocupando brechas  deixadas pelos
homens  ou,  confome  Louro  (1987),  abrindo  espacos  de  resistencia  a
dominagao), nas cidades da fronteira e, principalmente, no interior, este
fato  vein se  dando  de  forma mais  lenta.  0  afastamento  geografico  dos
grandes  centros,  a  formaeao  social  do  gadcho  da  fronteira,  s"I. ge#er;.s
pelas lutas contra os espanh6is, a origem mi]itar das povoae6es, o rigor
do  clima,  o  tipo  de  atividade  econ6mica  (agropecudria  extensiva),  a
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atividade rude com  os animals, o apego teh'irico ao cavalo,  formaram o
effoos  do  macho  fronteirico  baseado  em  urn  simbolismo recorrente  que
se  refere  a  poder,  mando  e  conservadorismo.   0  homem  se  nega  a
conceder    "regalias"     a    mulher,    e,    atrav6s    da    inculcacao    e    da
realimentapao   do   mito   do   gahcho-her6i   (que   assume   a   fungao   de
regulador  social),  nao  deixa  (ou  dificulta)  a mulher  possibi]idades  de
ascensao  social,  cultural  e/ou  independ6ncia  financeira,  com  direito  a
vez e a voz.

Nas ulltimas d6cadas do s6culo XX, fortifica-se o Movimento
Tradicionalista,  enaltecendo  o  culto  a tradjcao  e  a urn passado glorioso
(real  ou nao),  conservador,  no  qual  nao  houve  espagos  para  a  mulher,
que  era  apenas  coadjuvante.  0  "garicho"  se  confunde,  entao,  com  a
oligarquia rural e a classe dominante que, nesta sociedade androcentrica,
mant6m  interesse  em ocultar e  silenciar a mulher.  Para tanto,  6 preciso
realimentar   o   mito,   nao   deixa-1o   mom.er;    o   inconsciente   coletivo
masculino    recorre    is    diferencas    biol6gicas,    para    "natuTalizar"    a
permanencia  da  dominapao  masculina.  Para  Bourdieu  (1995,  p.   137),"essa naturalizagao das diferengas atribuidas ao masculino e ao feminino

pelo crit6rio biol6gico nao passa de uma constrngao social, vinculada ao
7zczC)I./a/a   por   uma   visao   masculina,    androcentrica",    que    serve   para

justificar  a  dominapao  masculina  que  se  instaurou  de  modo  arbitrario,
consagrando  a  ordem  estabelecida  e  fazendo-a  crer-se  reconhecida  e
oficial, tomando o "homem" como o parametro universal, justificando e
mantendo  o  sfcz/"s  q2/o  da  subaltemidade  feminina.  Para  perpetuar  a
dominacao   masculina   no   fmal   do   s6culo   XX,   a   manutencao   do
autoritarismo  explicito  da  sociedade  patriarcal  nao  era  mais  aceitavel.
Para sustentar a dominacao masculina, mais do que nunca foi necessario
apelar para os discursos  e praticas  simb61icas, prcsentes na educagao  e
em  toda  a  vida   social,   jncorporadas   ao  cotidiano  de  varias   formas,
visiveis   e   invisiveis,   para  que,   pela  repeticao   e  presenca  constante,
cumprissem  seu papel  de  inculcagao.  Entra aqui  a iconografia popular,
na  presenca  constante  dos  desenhistas,  gravuristas  e  grafiteiros,  cuja
tematica   6   tinica:   o   enaltecimento   da   figura   mitica   do   galcho,   o
"centauro do pampa", em urn ocultamento da figura da mulher, que fica
"esquecida",  a  margem  da  Hist6ria,  no  ostracismo  simb6lico  de  que

q#e7"   #£o  apczrece,   7?&o   exz.sfe.A   iconografia   gaticha  subsume-se   no"macho".  Os desenhistas,  com  sua arte popular,  difundem  e  perpetuam

esse mito.
Entre   os   desenhistas   conhecidos   na   regiao   da   fronteira

(homens,  naturalmente,  pots  certamente  este  6  urn  espaco  que  nao  se
abre para a mulher),  foram entrevistados tres, com  as idades de  77 anos
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(identificado   como   A),   40   anos   (identificado   como   8)   e   21   anos
(identificado   como   C),   escolhidos   aleatoriamente,   mas   tendo-se   o
cuidado  de  que  n5o  residissem  na  mesma  cidade  e  tivessem  faixas
etdrias  diferentes para poder verificar  se  a idade  influiria nas respostas
dos   entrevistados   (o   que   nao   se   verificou,   pois   as   respostas   foram
semelhantes).    Quando    questionados    sobre    quais    os    temas    que
desenhavam,   foram   unanimes   em   responder   que   desenhavam   "s6
motivos  gadchos"   (entendendo-se  por  "motivos  gatchos"   a  presen9a
masculina),  no  campo,  na  doma,  com  o  cavalo.  Urn  dos  entrevistados
afirmou que  "desenha o galcho o mais pr6ximo da realidade:  6 preciso
cultivar  a  mem6r/.cz  ge#c#'#cz."   A  arte  destes  homens  tern  o  cunho  de
"realidade",  "retratar a realidade do gatcho".  Peres (2000, p.  53) afirma

que   "nao   ha   verdades   mos   documentos,   nao   ha   hist6rias   reais,   ha
REPRESENTAC6ES DAS  VIVENCIAS (grifo meu), das experiencias,
dos acontecimentos sociais e culturais".E Bachelard (1991, p. 45) afirma

que   "a   imaginapao   n5o   6   [...]   a   faculdade   dc   formar   imagens   da
realidade,   ela  6   a  faculdade   de   formar  imagens   que   ultrapassem  a
realidade",   servindo  para  a  constrngao  de  representag6es  sociais  que
conduzem  as  camadas  populares  aos  caminhos  desejados  pela  "elite
dominante".

Bourdieu  (1995,  p.14])  afirma  que  "a  eficacja  simb61ica do

preconceito   desfavoravel   socialmente   instituido   [nas   mulheres]   [...]
deve-se  em  grandc parte  ao  fato  de  que  ele mesmo produz  sua pr6pria
confirmapao  [...]",  uma  vez  que  "sao  produto  da  incorporapao  dessas
relag5es de poder e que se expressam nas oposic6es fundantes da ordem
simb6Iica"  (Bourdjeu,  1999, p.  45).  Isto  embasa a constrngao  social  e  a

preservap~co do  mito  da superioridade  do macho  da fronteira, ondi3, de
forma   subliminar   e   permanente,   confirma-se   pelo   silencio   e   pela
ocultag5o, a "nao-presenea" da mulher no cenario hist6rico e cultural do
galcho da regi5o fronteiriga. 0 entrevistado A relata, com org"/fro,  que,
tendo    seus    pais    ido   morar   em    Porto    Alegre,    g#cz#cJo   a"cz   mGe
engravidava,   vinha   para   Bag6,   pois   seu   pat   queria   que   os  filhos
nascessem   "na  fronteira",   para   adquirirem   o   orgulho   "de   ser   da
fronteira,   com   as   'qualidades'    do   gchcho   da   fronteira".   Auo   sex
perguntados sobre por que nao apareciam mulheres em seus desenhos, o
entrevistado  A  afirmou  que  "porque  eu  gosto  6  do  gatcho  nas  lides
campeiras.  A  mulher  nao  participava  na  lida.  Erc7  in"I.fo /Gmz.#z.#cz..  erc7
bocz cJo#cz-cJe-cczscz  [...]"  0  entrevistado  8  respondeu  que  "nunca algu6m
me  pediu  urn  desenho  ou  gravura  sobre   a  mulher.   Eu  ate,   quando
comecei a desenhar, flz dots trabalhos com a mulher. Urn deles eu nunca
vendi.  0 outro  eu consegui  vender a muito  custo:  era uma mulher bern
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velha,  sentada  na  frente  de  urn  rancho,  tomando  mate   [...]  Eu  vendi
porque  urn  'cara  achou  ela  parecida  com  a  mae  dele'.  Senao,  eu  'tava
empenhado'   ate  hoje"   (bTz.c.).   0  entrevistado  C   respondeu:   "Eu  nunca

pensei  em  desenhar mulher.  Quando  a  gente  fala  em tradicao,  a  gente
lembra  6  cJo  gc!#cfoo,   c7o  Aome773.   Afinal,  'ele  6  que  representa  o  Rio
Grande  do   Sul,   ele  6  que   lutou,  ele  6  o  poeta,  o  mdsico,   o  cantor
nativista'.  Nunca  pensei  em  desenhar  a  mulher  gadcha:   nunca  tinha
pensado   nisso."   Percebe-se   aqui   a   negacao   da   mulher   no   espaco
hist6rico,   social   e   pdblico,   e   sua   ausencia   como   "naturalizada":   tao
"natural"  que  desenhos  sobre  a  mulher  garicha  nesta  regiao  nao  sao

realizados  nem procurados,  caracterizando  tamb6m o  carater popular e
conservador  das  obras,  que  procuram atender  a demanda,  que  cultua  e
preserva   o   mito   her6ico   do   campeiro,   do   gadcho   forte,   indomavel,
LJuta,dot, a;rn uma sociedade de homens e para homens.

Tambara  (2000,  p.   19)  afirma  que  "no  imaginario  social  a
figura  do  gaticho  empresta  urn carater emblematico,  urn icone  sobre  o
qual   a   'consci6ncia   coletiva'   passa   a   inculcar,   orientar   e   mesmo
determinar       condutas       e       comportamentos",       criando-se       uma
homogeneidade     sobre     o     e/Aob`     do     gadcho,     tendo     urn    carater

propagandistico  e  como  simbolo  de  urn  "romantico  tempo  passado"  -
mas  que  somente  comegou  a  ser  construido  depois  que  o  verdadeiro
gaticho   deixou   de   existir.   0   gaticho   de   hoje   continua   sendo   urn
individuo explorado, que, em sua grande maioria, foi obrigado a sair do
campo,   mas   que   "acabou   por   reconstruir   urn   mundo   em   que   as
lembrancas  de urn passado de g16rias que, embora n5o tenham respaldo
no que efetivamente aconteceu, constituem urn balsamo para suportar as
agruras  contemporaneas"  (Tambara,  2000,  p.  23).  Refugiar-se  em  urn
passado  de  g16rias,  reais  ou  nao,  sonhar  com  ele,  "revive-lo",  6  uma
forma de fugir da realidade presente, apaziguar as revoltas e frustrac6es,
conformar-se.  E  sentir-se,  projetar-se,  no  "centauro  do  pampa",  aquele
que  "urn  dia  foi";  as  elites  urbanas  apropriaram-se  das  vantagens  que
obtem  com  o  culto  a mitificag5o  do  gadcho  (apaziguamento  social  e
apropriac5o   de   suas   'virtudes',   que    lhes    sao   convenientes   e   lhes
asseguram o poder), e promovem e  incentivam o mito atrav6s  dos mais
variados    aparelhos    ideol6gicos    e    de    suas    representac6es    sociais,
fomentando nas camadas populares o enaltecimento dos simbolos que os
produzem      e/ou      reproduzem,       incentivando      a      arte      popular
tradicionalista/regional,   na   continuidade   do   mito   e   da   farsa   da   tao
decantada "democracia do campo"  - para os homens, e na submissao da
mulher, de forma talvez memos explicita mas mais sub-repticia.
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0s tr6s  desenhistas  entrevistados  afirmaram que nao  fizeram
curso    de    desenho    e    que   realizam    suas    obras   para   retratar   uma
"realidade".   Quanto   is  t6cnicas  utilizadas,  o  entrevistado   A  desenha
"com qualquer coisa", embora goste de trabalhar com  "pincel at6mico e

caneta  com  ponta  de  feltro".  Desenha  em  papel,  paredes  de  pr6dios,
afirmando que o que quer 6  "dz.vzj/gt2r c}s #os`gc}5 cozj'c}s, prej`cr`Jc7r.  Ivjo 6
c7 c7rzc  gzfe  rue  /'7?rereb'L7cr. "  0  entrevistado  C  utiliza  grafite  e  se  utiliza  de

papel  canson,  pois  ai  "o  grafite  fica  mais  bonito".   0  entrevistado  8
uti]iza "lapis comum, em qualquer papel ou cartolina". Depois, tira fotos
dos   desenhos   com   camera   digital,   imprime   no   computador   e   tira
fotoc6pias,   fazendo   uma  producao   em   s6rie,   que   vende   por  precos
diferentes,  conforme  o tamanho  das  c6pias:  "Nao  da pra  cobrar caro.  0
povo  'ta  muito  sem  dinheiro'  e  o  pessoal  quer  comprar  pra  'botar'  em
quadros  e ter em casa,  mos  C.T.G.s,  nas  lojas,  mos  escrit6rios.  Eu vendo
bern.  Hoje  eu vivo  disso."  Percebe-se  que  este  autor faz  uma produc5o
em  s6rie,  o  que,  em  uma  critica  de  arte,  desvalorizaria  a  obra  pela
forma/t6cnica com que s5o feitas as reproduc5es. Mas, isto significa que
suas    obras    vendem    bern    (a    ponto    de    poder    viver    com    sua
comercializacao),  o  que  permite  inferir-se  que  sao  ao  agrado  do  povo,
certamente pelo mito que representam, permitindo urn fortalecjmento da
auto-imagem e da auto-estima.

Questionados     sobre     a     comercializacao     das     obras,     o
entrevistado A disse ter feito varias exposic6es, em Bag6, Porto Alegre e
Jaguarao.  "Nao  tenho  obras  repetidas,  nenhuma  e  igual  a  outra.  Tenho
urn album com a reprodueao de minhas obras (fotos), mas este 6 s6 meu,
6 da fam]'1ia."  Quanto ao valor pelo qual comercializa as obras, nao quis
mencionar (sabe-se, entretanto, que sao obras procuradas por pessoas de
classe  media   ou  pela  elite  rural,  pois   sao   obras  mats   caras,   embora
apresentem   motivos    que    a    identificam    com    os    da    arte    popular
tradicionaljsta). 0  entrevistado 8 diz que exp6e  "em feiras,  em remates,
aqui   no   saguao   da   Universidade   [URCAMP/Bag6],   nas  esco]as,   nas
ruas.  Percorro todos os parques  de  associacao rural quando ten feiras  e
remates.  Vou nas  escolas,  fico mos  locais  movimentados das  cidades  da
fronteira,  nas pracas,  mos  C.T.G.s."  0  entrevistado  C  diz qiie  "trago pra
Universidade  e  exponho  no  saguao,   vou  nas  feiras,  nos  C.T.G.s.   Ja
ilustrei  a  capa  de  urn  livro  de  poesias  [...]  de  urn poeta  pedritense.  Eu
desenho nas horas vagas, porque trabalho todo o dia (em Dom Pedrito) e
venho  para  ca  (Bag6)   estudar  Direito   de   noite.   Eu   nao   tenho  obra
repetida:  s6 tenho lima de cada e  vendo (cada desenho) por R$  15,00.  E
o pessoal compra ben."
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Percebe-se  que  as  obras  dos  artistas  8  e  C  possuem  precos
acessiveis  is  camadas  populares,  afirmando  que  os  trabalhos  sao  bern
comercializados.

Questionados quanto ao tipo de trabalho que vende mais (que
6  mais procurado),  o  entrevistado  A respondeu  que  "s6 trabalho  com c!
recr/jc7czcJe    c7o    gczz;c.fro.    Eu    ilustro    livros    gauchescos,    regionalistas,
tradicionalistas,  sobre  o  gauchismo.  Vendo  algumas  obras,  outras  dou
para  os  amigos.   llustro  as  paredes   dos   C.T.G.s  e  de  outros  pr6di,os,
quando me  solicitam.  Mas o gaticho mesmo 6 o gadcho do chiripa.  E a
lida campeira."

0  entrevistado  8  respondeu  que  "6  o  gaticho  no  campo,  a
cavalo,   domando,   galopeando,   esporeando   o   cavalo   ou   lutando   nas
revolue6es   ou  mos   'botecos'.   E  vendo  ben,  tamb6m,   obras   sobre   o
cavalo.  E  de  movimento:  6  o  cavalo  correndo,  saindo  da  porteira;  6  a
rhoerda,de do gchcho.  0  garicho 6  livre,  ndo se prende a nada,  6 forte  e
dgil como o cavalo."

Infere-se  que  a  lida  campeira,   a   sensaeao  de  liberdade,   o
movimento, o dominio do homem sobre o animal sao uma constante, na

::£Ca:edefert:s;teer:ipc:sfeEg[::i:S:it:::oass£±ubt:[S}c:udeoahnet:oy±e:amIToV#iaa:
do "centauro do pampa".

Questionados  sobre  "quem compra  mais,  homens,  mulheres,
jovens,  velhos?",  o entrevistado  A respondeu que  sao  "todas  as pessoas
que cultivam a tradicao."  0  entrevistado  8  disse  ser o  "pessoal  de meia
i:hake,  mas  os jovens  e  os  velhos  tcrmb6m  compram  muito.  A  mulher  6

glje p7`oc#rcz ben 773e#os." 0 entrevistado C respondeu:  "Ah, de tudo urn
pouco.   Os  homens   compram  mais  e  pessoas  na  faixa  dos   30  anos.
Mulher mais velha tamb6m compra. Os rapazinhos nao dao muita bola.
S6 os de CTG. Eu vendo mais 6 pra gente de classe media e pobre. Rico
nao compra esse tipo de coisa."Percebe-se ent5o  que 6 uma arte popular
regionalista,   voltada,   mos   dois   ti]timos  casos,   para   as   camadas   mais

populares,  que  se  projetam mos  desenhos,  assulnindo  suas  "qualidades"
na  pexpetua9ao   do   mito.   A  pilcha   (vestimenta  gadeha)   aparece  mos
desenhos como uma representacao da identidade regional, assim como o
gaticho  ligado  a,o  cavalo,  como  que  subsumindo  sua  fonga,  agilidade,
beleza, altivez.  E comum ouvir-se na regi5o da fronteira que  "gaticho a
pe  nao  6 gatcho":  o  cavalo  6 montaria,  compcr#feez'rcz,  essencial  ds  lides
campesinas,  locomocao  sem  a  necessidade  de  depender  de  estradas,  o
meio  de  protec5o  nas  lutas,  o  ser  vivo  sempre  obediente  e  d6cil  ao
menor  puxar  da  rfedea,  o  que  proporciona  ao  gaticho  a  sensaeao  de
liberdade  e  poder.  S5o  comuns  os  relatos  orais,  na  regiao,  de  "garichos
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'machos'   que   entraram   mos   bailes   a   cavalo,   nas   igrejas   e   ate   nas

Prefeituras (as lntend6ncias de antanho) tamb6m sobre a montaria", mum
gesto   de   altivez,   de   atrevimento   e   "coragem".   0   cuidado   com   os"aperos"  do cavalo  se assemelha aos cuidados (e vaidade)  que o gahcho

tern com sua pilcha, que nas festas deve estar impecavel e faz parte dos
sonhos do gaticho...

Conclusao

Ap6s   a  realizacao  das   entrevistas   com  tres   desenhistas   da
Regiao da Fronteira do Rio Grande do  Sul com o Uruguai,  foi possfvel
concluir  que   suas  obras,  pelo  tema  tinico   que  exploram,   tj   77cjzo   c7t)

gcr#cfeo,  sao  uma  das  representac5es  da  dominae5o  masculina  presente
no e/foof do gaticho  da fronteira, pois, atrav6s de  simbolos, prestam-se  a
instituicao e preservacao da mem6ria do gaticho lritificado,  do gaticho-
herdi,  livre,  independente,  que  se  entrelaea com a Hist6ria da Educacao
da regiao da fronteira.

Suas     obras     vao     ao     encontro     dos     anseios     dos     seus
consumidores, refletindo-1hes o gosto e representando o que o povo quer
ver, aquilo  a que o povo aspira e onde quer se projetar, em uma catarse
apaziguadora  das  frustrag5es  econ6micas  e  sociais  e  como  instituidora,
justificadora e preservadora da dominacao masculina, do ocultamento da
mulher e  como justificativa  do  continuismo  de  sua posicao  subaltema,
sem vez ou voz, a "sombra"  do homem, cabendo-1he o espago privado, o
cuidado da prole e da casa, numa posicao de coadjuvante,  "naturalizada"
pelas   diferencas   biol6gicas   que   escondem   o    "natural    socialmente
construido".

A id6ia de que a mulher galcha "era ben feminina, guarda da
prole  e  do  lar"  esta presente  nas  representac6es pl5sticas  da  arte  destes
desenhistas populares,  pois  esta  nao  aparece,  uma  vez  que nao  ocupa  o
espaco   pdblico   nem   se    insere    nas    Tides    campeiras.    Sendo    "bern
feminina",  e  mais  fraca,  nao  se  ]iga  ao  cavalo  (simbolo  arquetipico  do
'centauro  do pampa'),  nao participa  das  lutas,  nem da politica, nem das

decis6es   -   por  isso   nao   aparece   nas   obras,   nao   6   procurada   pelos
compradores,   nao   encama   o   Rio   Grande   da   fronteira.   Esta   analise
ratifica  o  resultado  das  entrevistas realizadas  com as professoras-alunas
do   Programa   de   Formac5o   de   Professores   em   Servico   -   PFPS   -
Pedagogia  da  URCAMP/Bag6,  em julho  de  2003,  que  visibilizam,  na
iconografia   popular   da   regiao   da   fronteira,   a   ausencia   da   figura
feminina,  em  urn  silenciamento  proposital  que  enaltece  o  "gaticho  da
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fronteira"   com  suas   "virtudes"   mitificadas,  e   "naturaliza",  perpetua  e
reproduz a dominacao masculina presente na regiao em p]eno inicio do
s6culo  XXI,   de  forma  acentuada,  principalmente  pela  educacao  nao
escolar, mas com reflexos significativos nesta, atrav6s da apropriagao de
imagens,  simbolos  e  valores,  que  sao  compartilhados  e  dos  quais  as
classes  popu]ares,  ingenuamente,  se  orgulham.  Atrav6s  dos  relatos  das
professoras-alunas, percebe-se que a dominaeao mascu]ina esta presente
no  e/foos  do  "gaticho  da  fronteira",  com  suas  raizes  no  s6culo  XIX  e
estendendo-se ate o presente, (s6culo XXI). A iconografia popular 6 uma
forma  de  preservar  a  mem6ria  regional  (mas  tamb6m  a  dominacao
masculina)  repercutindo  na  Hist6ria  da  Educacao  Sul-Rio-Grandense,
uma  vez  que  reproduzem  e  inculcam  as  "diferengas"  nas  relac6es  de
genero e permitem que a Educagao manteliha uma sociedade hierarquica
androc6ntrica, exc]udente e discriminat6ri a.
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A SUPHRVISA0 HSCOLAR I A CRIANtTA DO
ENSIN0 FUNDAMENTAL: UMA MEDIACA0

DH HIST6RIAS
Caren Bijhler+

Resumo

0 texto discute  as aproximag5es entre a atuacao da supervisao escolar e
os    efeitos    desta,    na    aprendizagem   da    crianca,    considerando    sua
relevancia no processo educacional. Analisando a hist6ria da crianga e a
hist6ria   da   supervisao,   identificamos,   no   decorrer  do   texto,   que   as
aproximac6es entre as duas instancias se efetivavam ao longo do tempo
mesmo  que  em processos  informais,  fato  que  reforca  os  estudos  atuais
sobre  o tema.  Identifica-se,  tamb6m,  neste  trabalho,  os  entrela9amentos
das  vertentes  educativas  do  passado  e  do  presente  e  as  releituras  dos
diferentes contextos no  sentido de deixar a contribuicao  necessaria para
a educacao do futuro.

Introdu€ao

Durante    minha    caminhada    profissional    na    funcao    de
supervisora     escolar,     constantemente     tenho     refletido     sobre     esta
importante tare fa e o motivo real da sua exist6ncia.

Sempre que falamos em supervisao escolar, temos a tendencia
de  visualizar  urn  segmento  especifico  que  integra  a  equipe  diretiva  da
escola  e  que  tern  como  objeto  de  trabalho  o  professor.  Visualizacao
correta,  mas  incompleta,  pois  omitimos  o  segmento  principal,  a  causa
maior  da  sua  exist6ncia  que  6  a  aprendizagem  qualitativa  em  sala  de
aula,      transcendendo      uma      relacao      de      trabalho      denominada
Supervisao/Professor,       para       incorpofa-]a       e       fomializa-la       em
Supervisao/Professor/Aluno.

Zaballa    (1998),    evidencia    a    importancia    das    relag6es
interativas  ®rofessor,  alunos  e  contetidos  de  aprendizagem),  para  uma
aprendizagem  qualitativa  na  sala  de  aula  e,  a partir  disto,  coloca  que  a

I Mestre em Educacao --Professora da Universidade Luterana do Brasil.
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atuacao  da  supervisao  se toma essencial na busca  de  "...csfrc}rcfgj.as  gz4e
os     professores     podem    utilizar     na     eslruturapao     das     inteng6es
educacionais com seu.s alunos" (a. 90).

A questao da essencialidade, no entanto, nao pretende atribuir
a supervisao, urn lugar central no processo  de  aprendizagem;  quer,  isto
sim, destacar a funcao como uma articuladora do processo. A atuagao da
supervisao,    segundo    Bthler    (2002),    devera    ser    ''...73orJcczcJo   pe/tJ
respeito,   pelci   sensibilidade,   pela   solidariedade   e   pela   humlldade".
Respeito   pelo   conhecimento   do   professor,   solidariedade   quanto   is
dificuldades  qiie  este professor possa  enfrentar e  humildade  no  sentido
de  reconhecer que  muitas  das  regras  e  normas  institucionais  podem ser
reorganizadas para  que  as  intene6es  educacionais  realmente  contribuam
com os alunos.

"Ae6es  firmes,  mediadoras,  sensiveis  e  solidarias.  Urn

processo   em   que   a   docencia   e   a   discencia   estejam
interligadas,    pois,    conforme    Freire    (1997).    nao    ha
doc6ncia  sem   discencia;,   as   duas   se   explicam   e   seus
sujeitos,  apesar  das  diferencas  que  os  conotam,  nao  se
reduzem  a condi9ao  de  objeto  urn  do  outro.  i  atrav6s
deste processo dial6tico que a definicao dos caminhos se
da" (BUHLER, 2002. p. 262).

Desta   forma,   optei   por   escrever   urn   artigo   que   pudesse
destacar   esta   relacao   que   existe,   mas   que   pouco   6   evidenciada:   a
supervisao  escolar  e a crianca  do  Ensino  Fundamental. Na tentativa
de entendimento desta relac5o, se faz necessario caracterizar esta crianca
e, para tat, propus uma analise da sua trajet6ria hist6rica, relacionada ao
surgimento  da  escola  e  a  mediaeao  destas  quest6es  com  a  supervisao
escolar,    no    sentido    de    abrir   caminhos   para    futuras    pesquisas    e
aprofundamentos.

A crianga: qual seu espa¢o na hist6ria da educacao?

Para  definimos  e  compreendermos  a  crianga  que  ocupa  os
espacos  e  os tempos  do  Ensino  Fundamental  no  presente,  necessitamos
revisitar  a   hist6ria   e   descortinar   os   diversos   pap6is   assumidos   pela
infancia no trajeto percorrido pela escola.

Segundo Aries (1978), a infancia foi  "descoberta"  somente no
seculo  XIl.  Nao  havia,  ate  entao,  a  consciencia  da  existencia  de  urn
pensamento   infantil  que  pudesse   distinguir  a  crianca  do   adulto  e   a
condic5o  infantil era assumir seu papel de mini-adulto  que precisaria  se
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preparar  para   a   vida   futura.   Atraves   da   hist6ria   da   arte   podemos
comprovar este fato, pots as aparig6es das figuras infantis nas telas dos
mais diversos pintores, Cram representadas por miniaturas de adultos.  ''0
pintor ndo hesitava em dar  a nudez das criancas, mos  rar{ssimos  casos
em que era exposta, a musculatura do adulto..."  (ARIES,1978, p.  51).

Por  volta  do   s6culo   XIII,  mediante   is   figuras   angelicais,
comegamos  a  vislumbrar  tipos  fisicos  de  criangas  que  se  assemelham
inuelas  dos  albums  de  familia  do  s6culo  XX.  No  entanto,  sempre  em
situag6es  de  acompanhamento  das  atividades  dos  adultos.  Eta  nao  era
representada com  a  jntengao  de  ser  valorizada  ou  apreciada por  si  s6.
Mais uma vez, ela representava urn papel secundario no cenario social e
familiar.

Por mats que variassem os pap6is destinados a figura infantil,
a  diversidade  de  estere6tipos  que  a  identificavam  nas  diferentes  fases
hist6ricas sempre revelavam a condicfro antes referida: a preparapao para
tL vide futurra. "A crian€a era tdo insignificante, tao mal entrada na vida,
que  ndo  se  temia  que  ap6s  a  morte  ela  voltasse  para  importunar  os
vz.vos" (ARIES,  1978, p.  57). Felizmente, com o passar dos tempos, este
modelo    foi    sendo    substituido    e    a   crianga    salu   da    situae5o    de
"insignjficante", para assumir outros pap6is, n5o memos degradantes em

alguns contextos, ate chegar ao lugar de centralidade que ocupa hoje, o
qual abordaremos mais adiante.

Com as abordagens hist6ricas sobre a crianga, discorridas ate
entao,  questiona-se:  considerando  que,  ate  o  s6culo  XII  sua  existencia
era tao pouco valorizada, como ela veio a se tomar logo em seguida, do
s6culo XV em diante, o foco central da escola?

Para  responder  esta  pergunta,  iniciaremos  a  segunda  parte
deste  texto,  que  aborda  as  intervenc6es  profissionais  dos  adu]tos  no
espago escolar,  refletindo  sobre como se iniciaram os encontros  entre a
supervisao e a crian€a.

A Supervisao: qual seu espa¢o junto a crianca?

Sabemos  que   a  escola  surge  com  a  intervengao  direta  na
"...aprendizagem das criancas e jovens atrav6s  da direcdo deliberada e

planejada do ensino"  (LIBANEO,1994, p.  58), "]rn c,outoxto soctral on
que os filhos dos burgueses estavam sem atividades. Viviam mum estado
ocioso, pois o trabalho braeal era realizado pelos servos dos burgueses e,
para ocupar estas criangas  (6cio com  dignidade),  surgiram  as  escolas e
seu ensino formal e organizado em niveis de aprendizagem.
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Ate    entao,    as    intervenc6es    referentes    a    aprendizagem
ocorriam de forma informal, em pragas ou em qualquer outro espago em
que   a   ret6rica   pudesse   acontecer,   com   o   objetivo   de   instruir   "os
pequenos   adultos"   a  se  formarem   adultos  com  plenas  condic6es  de
convivencia  em  sociedades  que  se  caracterizavam  das  mais  diversas
formas, em cada momento hist6rico.

Entendemos  portanto,  que  a  questao  da crianga  ser  "o  foco"
central  da escola estava coerente  com o  lugar ocupado por eta,  pois os
objetos   a   serem   atjngidos   em   sua   escolarizap5o   contemplavam   as
expectativas  dnicas  dos  adultos.  Nao  havia nenhuma vinculaeao  com  a
possibilidade  de valorizaeao dos  desejos  e necessidades  infantis.  Havia,
nesta relapao escola/crianea, uma enfase  de  funcionamento vinculada  a
disciplina e a crianga, como "foco" deste funcionamento, estava exposta
a uma  consciencia coletiva de  que  a  infancia precisava  ser humilhada,
para plena distingao dos adultos.

A  funeao  explfcita  do  adulto  que  trabalhava  com  a  crianga
estava amparada em duas  id6ias:  ''... cz #o€Go c7cz/j'czq#ezcz c7a  z.#/Z£#c;.cz e  o
sentimento  de  responsabilidade  moral  dos   mestres"(ARIES,   1978,  p.
/80J.   Todas  as  intervene6es  relacionadas  is  criangas  deixavam   suas
marcas:  a insignificancia,  a intolerancia,  a rudeza.  A complacencja nao
era permitida e estas interveng6es diziam respejto ao professor e aos que
dirigiam as jnstituig6es de ensino.

Com  a  Ratio  Studiorum  Jesuftica  (S6c.  XVII)  a  disciphna
come8al  a  tor  outro  enfoque..  "...uma  disciplina  constante  e  orgdnica,
muito diferente da violencia de uma autoridade mal respeitada"(ARIES,
/978,  p.   /9/J.   Fato  relacionado  a  urn  momento  hist6rico  que  exigia
"pulso firme", mas que pretendia fazer da disciplina urn aperfeieoamento

moral   e   espiritual:   discip]ina  para  o  bern   da  crianca  (futuro   adulto
qualificado para a vida em sociedade e para o trabalho) e, nao mais para
revelar poderes autoritarios dos mestres.  Sabemos, no entanto,  que este
enfoque apesar de nao ser mais enfatizado percorreu e ainda percorre  a
relacao professor/aluno.

Vinculando   as   reflex6es   evolutivas   sobre   a   crianga   e   as
interfer6ncias por ela sofridas enquanto "foco" da agao educaciona] com
a  trajet6ria  percorrida  pela  escola,  percebemos  que   ela  definiu  seu
caminho  pedag6gico-admjnistrativo  acompanhando  o  valor destinado  a
crian¢a em cada contexto.

As   concepe6es   didaticas   utilizadas   pelos   professores,   nao
precisavam malores analises, uma vez que o poder de soberania por ?les
ocupados  desde  os  prim6rdios  da  existencia  da  escola  lhes  confeiiam
autonomia    para    desconsiderar    as    dificuldades    apresentadas    pelas
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criangas para, atrav6s das punic6es, humilha-1as e assim, se "motivarem"
ao estudo e conseqtlentemente apreenderem o ensinado. "Tabulas Rasas"
aristot61icas  que tinham  a obrigapao de receber o conhecimento do  seu
transmissor,    o    professor.    Esta   pedagogia   tradicional,    apesar    das
eventuais criticas sofridas ao longo da hist6ria da educagao, se manteve
inquestionavel   por   s6culos.   Tamb6m   no   s6culo   XVII,   surgiam   as
contribuig6es   de   Comenio   (Didactica   Magma)   qiie   enfatizavam   os
princlpios   cristaos  na   aprendizagem,   sendo   que   ''.../oc7os   as   feome#s
merecem  a  sabedoy.ia...portanto,  a  educacdo  6  urn  direito  natural  de
foc7os " /I,/BL4^IVEO,  J 994, p.  58J.  Id6ias que influenciaram o pensamento
pedag6gico iluminista, o qual, atrav6s de  Rosseau, comega a enfatizar a
tematjca da infancia de  uma  forma djferente,  desafiando  o  educador a
compreender  o  mundo  pr6prio  em  que  a  crianca  vive  e,  ao  educar,
tomar-se   urn  educador,   para  nao   perverts-1a.   "Bc}bTeczc7o   #cz   feo7.z.cz   c7cz
bondade  natural  do  homem,   Rosseau  sustentava  que  s6  os  instintos
#cJf2/J.CZJ.s c7everz.c!m  cJz.recz.o#czr" (GADOTTI,  2002,  p.  88).

Percebe-se,  neste  momento,   o  inicio  de  uma  transicao.   A
relaeao    autoritaria    entre    professor/aluno    comega    a    se    fragilizar
lentamente,  possibilitando  urn avango na revisao  do  espaeo  infantil  ate
entao  ocupado,  revelando  a  busca  de  urn  espaeo   que  possibilitasse
abordagens   te6ricas   e   dial6gicas,   com   concepc6es   de   ensino   que
considerassem a crianga urn agente ativo no processo.

As id6ias de Rousseau, no s6culo XVIII, foram as precursoras
da Escola Nova que,  segundo Gadotti (2002, p.  88/,  ''...z.#z.c/.ow 72o s'e'cw/o
XIX,  teve  grande  exito na primeira metade  do  s6culo XX,  sendo  ainda
flo/.e    mz{;.fo    vz.vcr",    pois    ja    preconizavam    algumas    id6ias    que    a
caracterizavam, tais como :

"A  educacao,   em  geral,  e  o  ensino,   em  particular,  devem

respeitar  as  diferencas  individuals  e  os  estagios  de  desenvolvimento
infantjl,  em  seus  aspectos  fisico,  cognitivo,  afetivo  e  social"  (HAIDT,
2002, p. 31)

A   crianea   passa   a   ser   vista   como   urn   ser   que   reage
diferentemente frente ds situac6es de aprendizagem.

Pestalozzi,   Herbart  e  Froebel,   todos  pensadores  do  s6culo
XIX e seguidores de Rosseau, objetivaram, atrav6s de seus pensamentos
pedeg6g;+cos, as atividades  educacionais  construtivas, a reforma social
atrav6s  da  educacdo  de  classes  populares  e  o  respeito  ds  diferengas
individuais  dos  alunos  na aprendizagem, c,oritribuindo c,om a evohasto
das teorias da aprendizagem  que abriam cada vez mais  o espaco para a
reflexao sobre a pratica docente. Fato que comeca a exigir urn processo
de   acompanhamento   do   trabalho   do   professor,   com   o   objetivo   de
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supervisionar  a  agao  docente  para  julga-1a  e  aprimora-la.  Ou  seja,  a
paiticipapao  da  Supervisao.  Antes  desta legitimag5o,  no  entanto,  ela ja
se  fazia presente nas  quest6es burocraticas  e na manuteneao da ordem,
sendo   que   nestes   momentos   a   contribuicao   que   eventualmente   a
supervisao    escolar    poderia    destinar    a   crianca    seria    atrav6s    da
concretizac5o  de  uma pratica  docente  que  tivesse  plenas  condic6es  de
exigir  a  discjplina  em   sala  de   aula.   Uma  competencia  vinculada   a
rigidez.

Portanto,   assim   como   a  crianga  e   a  escola,   a   Supervisao
Escolar tamb6m  seguiu sua trajet6ria.  Apesar de ja ter sido considerada
pi.esente  na  educacao  das  comunidades  primitivas  atrav6s  da  educagao
informal  exercida pelos adultos,  uma  ''vz.gj./4#cz.cz dz`screfcz, profege#c7o e
orientando as crian?as.. .supervisionando-as" (SANIAINI,1999 . p. \5), e
ter  perpassado  todas  as  etapas  da  hist6ria  da  educa¢ao  assunindo  os
pap6is  diferenciados  antes  citados,  ela  surge  oficialmente junto  com  a
categoria  "profissionais  da  educacao":   "... o  czpczrecz.rme#/o  cJOLg  /e'cJcz.cos
em     escolarizapdo,     constituindo-se     como     uma     nova     categoria
p7.o#ssz.o77czJ" (SAVIANI,1999, p.  15).

Sua   origem   oficial    foi   tecnicista,   pois    "...rrczz   o   vz.GS   c7cz
administra€do, que a faz ser entendida como gerencias para controlar o
execctfczcJo... " (FERREIRA,  1999,  p.  238)  e,  felizmente,  ocupa hoje  urn
lugar   essencial   na   educacao,   pots   acrescentou   is   suas   atribuie6es
admini strativas, o olhar pedag6gico. Segundo MEDINA,

[...] 6 o resultado da relagao que ocorre entre o professor
que  ensina-e-aprende  e  o  aluno  que  aprende-e-ensina.
Esse resultado se apresenta sob a forma de uma produgao
gerada no seio da relapao professor/aluno, possivel de ser
qualificada, conhecida como aprendizagem [...] (2002, p.
81).

Considerando     a    enfase     de     Medina     sobre     a    relacao
professor/aluno,   6   importante   que   se   faga   urn   aprofundaniento   da
questao para que percebamos como  se  da a interferencia da supervisao
escolar neste processo.

Perrenoud  (2001),  ao  analisar  as  estrat6gias  e  competencias
dos professores para legitimar a "profissao professor", cita a necessidade
de  articulapao  no processo  de  cnsino,  atrav6s  da  qual  este  profissional
posho.tiite ii " [...] comunicacdo verbal e o discurso dial6gico finalizados
como meios  para provocar, favorecer e  levar ao exito a aprendizagem
eJ#  „mc7  c7ocJcz sz./wapao"  (p.  26).  Diante  desta  questao,  percebe-se  que  a
a¢ao  supervisora  se  toma  importante  neste  articula¢ao  pois  contribui
com a instalapao de  urn processo dial6gico,  atrav6s do qual  os diversos
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saberes  dos  professores  interajam,  conscientizando-os  do  quanto  o  seu
papel  6  fundamental  para  a  concretizagao  da  aprendizagem,  atrav6s  de
uma relapao professor/aluno que promova o conhecimento.

Segundo Vasconcellos (2002),

A   tare fa   do   professor   6   extremamcnte   importante   e
complexa;    deve   estar   preparado   para   exerce-1a,   ou
melhor, considerando que a pratica 6 dinamica e abcrta, e
que  o  professor nfro  se  prop6e  a  realizar  uma atividade
mecanica   e   repetitiva,   deve   estar   constantemente   se
qualificando para exerce-la (p.122).

0  caminho  para  a  qualificapao  6,  sem  divida,  urn  processo
estrat6gico  que  da condig6es  ao professor para se tomar urn "professor
profissional",  precisando  certamente  da  intervengao  de  urn  supervisor"intelectual   organico"   (VASCONCELI,OS),   atuando   nas   ''dz.j7?eus6es

refoexiva,  organizativa...Nesta  inedida,  nos  Ofastamos  daquela  postura
de  controle  burocrdtico,   em  dire?do  a  do  educador  do  edIAcador..."
(2002, p. 88). Dinamica que estabelece a aproximaeao entre a supervisao
e   a   crianea   e   mos   moti.va   a   discutir   os   efeitos   desta.   Para   tanto,
precisamos  considerar  que  os  tempos  do  presente  exigem  propostas
educacionais  que  transcendem  a  construeao  do  conhecimento  e  que
"...sup6e    colocar   limites,    ir   contra   puls6es    destrutivas,    enfrentar

problemas da infancia e  o  'furacdo da puberdader, ensinar ndo apenas
habllidades,  conceitos  e  contetidos vdrios,  mas  socializar  para  a vida
em socz.ec7czc7e" (FERREIRA, 2001, p.  82).

Esta exigencia decoTTe dos efeitos de  urn lugar que  a  crianca
de hoje ocupa no contexto hist6rico e que difere completamente daquele
descrito no  inicio  deste  trabalho.  Se  a crianea  ate  o  s6cu]o  XII  n5o  era
reconhecida, hoje percebemos que eta se tomou o "centro" da famllia. A
questao  fundamental,  no  entanto,  6  refletir  sobre  a representagao  deste"centro".   Urn  centro,   portanto,   que   em   grande  parte   dos  casos,   se

distancia   de   rna   centralidade   sadia,   na   qual   a   crianea   deve   ser
respeitada por suas fragilidades e atendida em suas necessidades atrav6s
de  uma relag5o  famihar  em  que  os  pap6js  de  pal,  mac  e  filho  estejam
sendo bern desempenhados. Urn pai e uma mac que assumam seus filhos
de tal forma que:  nao se omitam djante da necessidade de lhe darem os
devidos   limites   sempre   que   assim   for  necessario;   estejam  presentes
mesmo com  a grande  exigencia profissional  que  ambos enfrentam para
sobreviver  na  sociedade  atual;  os  conduzam  pelos  caminhos  de  uma
convivencja  social  sadia;  enfim,  que  cumpram  seu papel  de pal  e  mac
para que o filho tamb6m possa cumprir o seu.
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A escola de hoje, portanto, recebe estas criangas que ocupam
os  novos  espagos  familiarcs  (centralidades  positivas  ou  negativas)  e  a
consequencia da convivencia entre estas criangas, revelam contrastes de
valores   que   originam   s6rios   conflitos  na   sala  de   aula,   exigindo   do
professor uma postura de educador que tenha a sabedoria de administrar
a   constrngao   do   conhecimento   sustentada   em   valores   basicos   que
possibilitem  urn  espago  de  sala  de  aula  qualificado.  Uma  tare fa  nada
ffroil, pots sao varios os momentos em que este professor esta exposto a
situag6es   de   descontrole   e   impulsividade   infantil,   decorrentes   das
diferengas entre os valores familiares e os trabalhados na esco]a.

A  agao  pedag6gica  da  supervisao,   atrav6s  do  processo  de
"ouvir   e   poder   dizer"   6   fundamental   nestes   momentos   em   que   a

autoridade   docente   se   sente   fragilizada,   pois   6   atrav6s   dela   que   o
professor  percebera   que   ele   6   essencial  para  a  constituicao   de  urn
processo  dial6gico  em  sala  de   aula,  que  oportunize  a  aprendizagem
integral    (valores/conhecimento),    contribuindo    com    uma    formagao
discente que ]he de condig6es de afetar a hist6ria positivamente.

Para  finalizar,  afirmo  que  a  supervisao  escolar  se  aproxima
em  muito  da  crianga  quando  consegue,   atrav6s   de  urn  traba]ho  de
reflexao junto ao professor, fazer com que ele concretize urn processo de
aprendizagem   que   seja   uma   decorr6ncia   de   urn   trabalho   s6rio   e
comprometido,  atrav6s do  qual  ele  proporcione vivencias  significativas
ao aluno,  fazendo juz ao motivo da existencia desta fun€ao:  contribuir
com   uma   educacao   cada   vez   mais   qualificada.   Atrav6s   destas
reflex6es, a supervisao podera encorajar o professor a ousar, assumir seu
papel verdadeiramente, lembra-lo de que, apesar das muitas situag6es de
dificuldade  que  encontramos  na  sala  de  aula,  6  tamb6m,  neste  mesmo
espaco,  que  encontramos  alunos  que  estao  dispostos  a aprendizagem  e
que precisam ser valorizados.

A  supervisao  escolar,  com  a  sua  hist6ria,  devera  contribuir
com   o   fazer   hist6rico   da   pratica   docente   atual   e,   atrav6s   desta,
aperfeigoar  cada  vez  mais  a  hist6ria  da  crianga  na  humanidade.  Uma
hist6rja que lhe de sempre urn espa¢o de centralidade no qual ela receba
amor e limites em suas condic6es ideais.

A  aprendizagem  deve  ser  uma  extens5o  progressiva  do
corpo,  que  vai crescendo,  inchando,  nfro  apenas  em  seu
poder de compreender e de conviver com a natureza, mas
em sua capacidade para sentir o prazer da contemplapao
da  natureza,   o   fascinio  perante   os   c6us   estrelados,   a
sensibilidade fatil ante as coisas que mos tocam, o prazer
da  fala,  o  prazer  das  hist6rias   [...]   (ALVES,  2002,  p.
259).

83

Refer6ncias

ALVES,  Rubem.  0  prazer  na  escola.  In:  GADOTTI,  Moacjr.  I/z.Lsf6rj.cz
cJczs  I.cJe'z.as. pecJczg6gz.cc7s.  Sao Paulo:  Editora Atica, 2002.

ARIES,   Philippe.   fJJ.sf6rj.cz   Socz.cz/   c7cz   Cr/.c}#€cz   e   cJcz   Fczmz'/J.cz.    Rio   de

Janeiro: Zahar Editoras,1978.

BUHLER,     Caren.     As     Inger€ncias     Didaticas     na     Formagao     de
Supervisores  Educacionais.  [n:  POLENZ,  Tamara;  SILVA,  Lauraci,  D.
da.  ECJ2tccz€Go  e  Co#/e7#porcz7?ez.c/c7c7e:  mudangas  de  paradigmas  lla  agao
formadora da universidade. Canoas: Editora da ULBRA, 2002.

FERREIRA,   Naura   S.   C.   (org).   Swpervz.sfo   Adz/ccrcz.o#c}/  pc}rcz   2/777cz
Escola de Qualidade. Sto PaLulo.. Cortez, \999.

S#pcrv7.s6o Ed"cczcz.o#cz/:  novas  exigencias, novos conceitos,
novos    significados.    In:    RANGEL,    Mary.    Sapervz.s&o    PccJczg6gz.cc7:
Principios e praticas. Campinas, SP: Papirus, 2001.

GADOTTT,   Mo`acir.   Hist6ria   das   ldeias   Pedag6gicas.   Sto   Perulo..
Editora Atica, 2002.

HAIDT,   Regina  C.   C.   Cwrso  c7e  Dz.c7dfz.ccz  Gerct/.   Sao  Paulo:   Editora
Atica, 2002.

LIBANEO, Jos6 C. Dz.c7¢/z.ccz.  Sao Paulo: Cortez,1994.

MEDINA,  Antonia  da  Silva.  S"pervi.sao  ESco/c"  da  agao  exercida  a
ap5o repensada. Porto Alegre:  AGE/RS, 2002.

ALTET,  Marguerite.  As  competencias  do  professor profissjonal:  entre
conhecimentos,   esquemas   de   acao   e   adaptagao,   saber   ana]isar.   In:
PERRENOUD,   Philippe;   PAQUAY,   Leopold;   ALTET,   Marguerite;
CHARLIER, Eveline (Org). For7%cz77c7o P/o/essore6' Prc!fissJ.oJ?czis:  Quais
estrat6gias? Quais compet6ncias? Porto Alegre: ArtMed Editora, 2001.

SAVIANI,    Dermeval.    A    Supervisao    Educacional    em    Perspectiva
Hist6rica: da fungao aprofissao pela mediac5o da id6ia. In: FERREIRA,
I+a."a, S. C. Supervisdo Edueacional para uma escola de qualidade . Sfro
Paulo:  Cortez,1999.

ZABALLA,  Antoni.  A  Prc5/I.ccz  ECJz/cczfz.vcz..  como  e#sz.#czr.  Porto  Alegre:
Artmed,1998.



A MEMORIA NA HISTORIA: FECUNDIDADE I
POSSIBILIDADES

D(>ris Bittencourt Almeida

Resumo

Esta reflexao analisa a importancia da mem6ria como fonte hist6rica. Ao
longo   do  texto,   procura-se   estabelecer  relag6es   entre   os   estudos  de
mem6ria e da hist6ria oral e as concepg6es de te6ricos como Bourdieu,
Bachelard,  Foucault e  Chartier.  Entende-se  que as novas tend6ncias  do
pensamento       cientifico       relativizam       os       antigos       paradigmas
epistemol6gicos  cartesianos,  buscando  novos  entendimentos  a  respeito
da ciencia e do papel de homens e mulheres como sujeitos e produtores
da hist6ria.

Medita¢6es iniciais: entre transforma¢6es e
prob]ematizac6es

Caneao da voz em mim
"0 poema abre suas camaras de sombras

6 o tempo secreto
Vai brotar agora mcsmo a palavra [...],

A chave da minha ideia,
A moldura de minha alma desencontrada,

Nao sei a forma das palavras
Nem o ritmo dos sons,

Mas o que tenho a dizer
Quer nascer em mim e se retorce [...]".

Lya Luft, Secreta Mirada,1999 (?)

Inspiro-me   em   Lya   Luft   e   ponhoHme   a   refletir   sobre   o
problema  que  envolve  a  pesquisa  de  minha  tese  de  doutorado.  i  urn

I Doutoranda em Educagao pelo Programa de  P6s-  Graduapao em Educacao da

Universidade  Federal  do  Rio  Grande do  Sul  (PPGEdul  UFRGS), professora de
Hist6ria do Col6gio Farroupilha em Porto Alegre, professora da Universidade de
Caxias do Sul.
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momento especial e tamb6m dificil, em que se misturam e se confundem
desejos,  expec,tativas,  aquilo  que  fui,  o  que  acreditava  antes  e  o  que
penso  agora.  E  urn momento  de  construcao,  de  se  fazer pianos,  de  se
vislumbrar  perspectivas  e  de  se  apostar na  viabilidade  investigativa  de
algo que, enflm, comeca a se constituir enquanto urn fen6meno que vale
a pena ser problematizado. A historiadora que se poe a escrever ainda se
assusta   com   a   relatividade   das   coisas,   ainda   se   trai   muitas   vezes
buscando  ancoragem  em  "certezas"  antigas  que  pretendiam definir,  de
forma  talvez  absoluta,  as  concepc5es  acerca  do  sujeito,  da  hist6ria,  da
ci6ncia    e     do    pr6prio     mundo;     por    vezes,    busca    suprimir    as
descontinuidades, perseguindo  aquilo  que  se mostra estavel  e,  portanto,
linear  na  hist6ria.  Entretanto,  vivo  a  transformacao,  comeco  a  romper
com  aquilo  que  me  parecia  seguro,  afasto-me  da  verdade  cartesiana,
tradicional,   essencialista   por   natureza.   Busco,   desta   forma,   novos

paradigmas   que   se   aproximem   de   refer6ncias   mais   plurais,   memos
estigmatizadas,    marcadas    pela    provisoriedade,    descontinuidade     e
relatividade,  que  me  seduzem e  me  instigam.  Nesse  sentido,  aposto  na
construcao   e   nao   apenas   na   mera   revelacao,   confirmagao   ou   da
descoberta  da  essencia  dos  fatos;  acredito  no  processo  de  construcao
intencional    de   urn   objeto   cientifico   e   isso   6   muito   diferente   de
meramente  descrever  uma  realidade  observada  a  partir  de  premissas
lineares e pretensamente neutras; percebo  a subjetividade que envolve a
pesquisa  cienti'fica  e  isso  se  afasta  da  objetividade  e  do  imediatismo de
encontrar "a resposta verdadeira" qiie se estaria a espera no passado.

Nesta trajet6ria  que  faz parte  de minha formaeao  inte]ectual,
estao  sendo  fundamentais  as  leituras de Bourdieu,  Bachelard, Foucault,
Ginzburg, Chartier, Rago, Benatti, Certeau, bern como os estudos sobre
mem6ria   e   hist6ria   oral.   Essas   leituras   promovem   lima   revisao   de
antigos  conceitos,  desestabilizam  o  que  antes  se  tinha  como  "o  certo",
entretanto,  muitas  vezes  me  parecem  inatingiveis,  embora,  em  alguns
momentos,  mostrem  "1uzes",  insinuem novos  olhares,  sinalizem outras
possibilidades,   possibilitem  o   estabelecimento   de   relag5es,   indiquem
entendimentos  plurals,  por  fim,  revelem  outras  faces  de  entendimento
cientifico.   A  aproximacao   dessas   concepc6es   te6ricas   me   ajudam   a
repensar o  "passado que herdei", me permitem desviar o foco do olhar e
perceber   a   viabilidade   de   investigar   aquilo   que   n5o   se   mostra   de
imediato,  que  6  marginal,  no  sentido  que  Certeau  (1996,  p.  44)  da  ao
termo,  que se  mostra  do  avesso.  Me permitem tamb6m meditar sobre  a
producao  do  documento  e  a  posicao  dos   sujeitos  que  nao   sao  mais
detentores de uma identidade fixa e, assim, nao ha como determina-1os e
pensa-los sob a perspectiva da continuidade.
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Minhas  pesquisas  revelam  urn  pouco   de  mim  e  de  meus
interesses.  Ha  algum  tempo,  busco  compreender  melhor  os  mtiltiplos
aspectos  que  envolvem  a  hist6ria  da  educacao  no  Brasil.  Para  tanto,
procuro ir ao encontro das mem6rias das pessoas diretamente envolvidas
com  essas  quest6es,   sejam  elas   alunos  ou  professores.   Interessa-me
conhecer outras faces da hist6ria da educacao ainda pouco exploradas e,
nesse  sentido,  procuro  aproximar-me  e  conhecer  melhor  o  ensino  que
acontecia  fora  dos  centros  urbanos,  no  meio  rural.  Minha  formacao
como  historiadora,  desde  o  inicio,  me  fez  buscar  outros  lados  de  uma
mesma  hist6ria,  faces  por vezes  esquecidas,  omitidas  por rna  hist6ria
pretensamente  "verdadeira"  e  generalizante.  Nesta perspectiva,  valorizo
a  multiplicidade  de  sujeitos  e  acontecimentos  da  hist6ria  e  assim  se
constr6i e se afirma meu interesse pelo ensino no meio rural.

Interesso-me,  portanto,  em conhecer melhor os  processos  de
construcao  de  identidades  de  professores  e  professoras  rurais  do  Rio
Grande   do   Sul  que   tiveram  parte   de   sua  formacao  pedag6gica  nas
escolas  normais  rurais  que  se  desenvolveram no  Estado  nas  d6cadas  de
1950    e     1960.    Entendo    que    tais    escolas,    ptiblicas    e    privadas,
constituiram-se    em   espacos    privilegiados    para   uma    analise    mais
profunda da formacao  docente  rural.  Nesse  sentido,  comeco a construir
o   "corpus   empirico  da  pesquisa",  para  tanto  busco   os   discursos   de
formagao   dos   professores   e,   principalmente,   vou   ao   encontro   das
mem6rias   dessas   sujeitos   que   estudaram  nas   normais   rurais,   foram
formados  por elas  com o  objetivo  de  ampliar o  ndmero  de professores
ptiblicos  no  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul.  Ao  escolher  este  tipo  de
investigae5o, agradam-me as palavras de Chartier e Arlette Farge:

Por   suas   eleig6es,   suas   seleg6es,   suas   exclus6es,   o
historiador atribui  urn  sentido novo  is  palavras  que  tira
do  silencio  dos  arquivos:   `Recolher  as  palavras  antigas
traduz    a   preocupagao    de    introduzir    as    existencias
particulares  no  discurso  hist6rico  e  desenhar  com  estas
palavras     cenas     que     sao     tantos     acontecimentos.
(CHARTIER, 2001, p.  117)

Bourdieu   e    Bachelard   afirmam   que    o    conhecimento    6
Construido por aproximac6es sucessivas e  "o  co7ifoecer czeve evo/#7.r ct)77?
o  co#fecc7.cJo" (Bourdieu,1999,  p.19).  Tomo  essa  referencia para  dizer

que    a   pesquisa    em   questao    e    fruto    da    minha   trajet6ria    como
pesquisadora   em  hist6ria   da  educacao.   As  tematicas   rurais   n5o   sao
propriamente novas para mim, ao contrario, vejo que hoje sou capaz de
buscar  outras  formas  de  compreensao  deste  universo  que  me  atrai  ha
algum  tempo.   Da  mesma  forma,   entendo   que   hist6rias   de   vida   de
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professores,  suas  mem6rias,  podem  constituir-se  em  objetos  de  estudo
fascinantes e reveladores de fragmentos do passado educacional. Assim,
escolho   trabalhar   com   mem6rias   dos   professores   que   tiveram   sua
formaeao    pedag6gica    em    escolas    normais    rurais    e    investigar    a
construcao  de  suas  identidades,  a  partir da  analise  das  redes  de  poder e
dos principios educacionais e disciplinadores difundidos nas  escolas em
que estudavam, fossem elas vinculadas ao Estado ou a ordens religiosas.
Nao  pretendo  chegar  ao  conhecimento  absoluto  sobre  o  assunto,  ate
porque  esse  conhecimento  parece-me  impensavel,  conforme  as  novas
teorias epistemol6gicas.  Desejo,  isto sim,  saber mais, buscar urn contato
maior  e   mais   fecundo,   formular  novas   hip6teses   que  me  permitam
perceber  outras  faces,  ate  entao  nao  pensadas,  que  me  possibi]item  ir
al6m  da   "LTcdz/fGo  cZcz   exp/7.ccrfGo  pr/.7"ej.rc7"  (Stephanou,1997,   p.11),
mas  isso  6  distinto  de  procurar  a  "ess6ncia"  e  "as  respostas  exatas"  na
investigagao.  " muito tempo ja nao penso assim. Conforme Bachelard,
(1994),  6  preciso  procurar no  mundo  real  aquilo  que  se  sobreponha  ao
conhecimento  anterior,  ou  seja,  ¢ I?rec7b'o  /o7»crr  cc77asc7`G7?c7.c7  c7o ./azo  c7e

que   a  experiencia  nova  diz  nGo   a  experiGncia   antiga.,   se   isso   nao
acontecer,   ndo   se   trata,   evidentemente,   de   uma   experiencia   nova.
(Bachelard,1994,  p.   165).  Sao  necessarias  reelaborac6es  constantes  ds
primeiras  analises,  estabelecendo  ""p!Ifrc7,§ " entre  o  conhecimento  que
nos   oferece   a   empiria   e   o   conhecimento   cientifico.   Elege-se   urn
caminho,   mas   outros   podem   ser   buscados   durante   a   trajet6ria   da
pesquisa.   Nada   esta   def]nido,   nada   esta   premeditado,   nao   se   sabe
exatamente   aonde   as   investigac6es   conduzem.O   conhecimento,   para
Ba;cherdrd  "nunca  6  definitivo  para  urn  espirilo  que  sabe  dialetizar  os
sell,s   principios,    constituir    em   si   novas    esp6cies    de    experiencias,
enriquec;er o seu corpo de explicagdo sem dar nenham privil6gio dyuilo
que  seria  urn  corpo  de   explicacdo   natural  preparado  para  explicar
z"cJo. " (1974, p.165).

Neste  momento  da  pesquisa,  as  possibilidades  investigativas
se  apresentam  em  urn sentido  lato  sensu.  Aproximo-me  do  fen6meno
que quero conhecer e para isso se fazem necessarias algumas escolhas e
definie6es, ao memos provis6rias. Busco urn encontro mais fecundo com
a  metodologia  que  quero  me  valer - hist6ria  oral  - e  tamb6m  com  os
aspectos  te6ricos  que  me  possibilitam percepc6es  mais  apuradas  diante
da  complexidade  do  tema  a  ser  problematizado.  Assim,  esta  reflexao
pretende  analisar as  relac6es  que  podem se  estabelecer entre  os  estudos
de   mem6ria   e   hist6ria   oral   e   o   pensamento   de   diferentes   te6ricos
estudados, especialmente as leituras de  Bourdieu, Bachelard,  Foucault e
Chartier que mos  oferecem  novas  vis6es  sobre  os paradigmas  da ciencia
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e  dos  trabalhos  historiograficos,  em  contraposicao  a  teoria  cartesiana
que  ainda  mant6m  uma  tradicao  e,  pode-se  dizer,  urn  certo  poder  na
epistemologia cientifica.

Referenciais te6ricos na constru€ao da problematica da
pesquisa

Desde  o final  do  s6culo XVII,  a tradigao  cartesiana afirma-se
e  passa  a  determinar  e  orientar  as  concepc6es  acerca  do  sujeito,  da
epistemologia   e   da   pr6pria   ciencia,   entretanto   cada   vez   mais   o
pensamento cientifico afasta-se desses antigos principios i]uministas..

Vive-se  uma  6poca  marcada  pela  pluralidade,  diversidade  e
relatividade,   em  que   as  certezas  tidas   como   absolutas  parecem  nao
encontrar mais espaco de sustentabilidade cientffica. Conforme Chartier:

[...]   o   tempo   das   chlvidas   e   dos   questionamentos   6
tamb6m   urn   tempo   de   dispersao:   todas   as   tradig6es
historiogfaficas     perderam     sua    unidade,     todas     se
fragmentaram    entre   perspectivas    diversas,    is   vezes
contradit6rias,     que     multiplicaram     os     objetos     de
investigacao, os m6todos, as  `historias. (2001, p.116)

Penso  que  as  pesquisas  relacionadas  ds  mem6rias  de  sujeitos
devam  afastar-se  de  preceitos  cartesianos  e,  para justificar  tal  posicao,
buscarei  fundamentagao  no  pensamento  dos  autores  que  anteriormente
destaquei.   Meu  prop6sito,   portanto,   6   estabelecer   relac6es   entre   os
estudos  e  possibilidades  de  investigacao  das  mem6rias  amparados  nas
id6ias  defendidas  por  Foucault,  Bachelard,  Bourdieu,  Chartier,  entre
Outros.

Assim,  ao  refletir sobre urn trabalho  cientffico,  logo  algumas
quest6es se  apresentam:  interessa buscar uma "prova" para a explicaeao
de    urn    fen6meno?    A    ciencia    procura    comprovar    ou    construir
conhecimentos? Bourdieu (1999, p.15) coloca que a tradicao cartesiana
se  limita  a 16gica  da prova,  nao  entra na  questao  da invencao.  Ao  citar
Bachelard,   Bourdieu   (1999,   p.   73)   sustenta   que   o   fato   cientifico   6
conquistado   e   construido,   o   empirismo   reduz   o   ato   cientifico    a
constatacao  e  o  saber  imediato  6  algo  que  simplesmente  n5o  existe.
Bourdieu  explica  que  a  pesquisa  n5o  deve  se  reduzir  a  uma  simples
leitura  do  real,  isto  restringe  as  possibilidades  de  avaneo  cientifico  e
simplifica a  investigacao.  A pesquisa pressup6e,  isto  sim,  rupturas com
o passado para  conquistar,  construir o  fato  social.  i  o  ato  de  invencao
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que  conduz  a  solueao  de  urn  problema,  devendo  quebrar  as  relag6es
mais aparentes, por serem as mais familiares, para fazer surgir urn novo
sistema  de  relac6es  entre  os  elementos.  Da  mesma  forma,  Bachelard
(1974)  afasta-se  de  Descartes  ao  recusar  a ciencia  as  certezas  do  saber
definitivo  e  lembra  que  ela  s6  podera  avangar  se  colocar  sempre  em
questao os principios de sua pr6pria construgao. Bourdieu (1999, p. 65),
diz que o positivismo considera a hip6tese unicamente como  o produto
de uma gerac5o espontanea em meio esteril e  que espera ingenuamente
que  o  conhecimento  dos  fatos  leve,  automaticamente,  a formulaeao  de
hip6teses.  Para  Bachelard,  a  verdade  cientifica  nada  mais  6  que  uma
inven¢ao,   6   no  pensamento   mais   simples   que   aparece   a  preparacao
te6rica indispensavel.

Bachelard,  em  suas  obras  "A  Filosofia  do  Nao"  e  "0  Novo
Espirito  Cientifico",  aborda quest5es  sobre  a producao cientifica que se
aproximam do que anteriormente foi colocado por Bourdieu. Assim, diz
Bachelard  que  nao  ha  universalidade  mos  conceitos  cientificos,  todo  o
pensamento  cientf fico  deve  mudar  diante  de  uma  experi6ncia  nova.  0
discurso   sobre   o   m6todo   cientffico   6   urn   discurso   circunstancial,
momentaneo,   nao   descreve   uma   constituicao   definitiva   do   espirito
cientifico.   Ve-se   o   quanto   a  base   cartesiana   se   mostra   estreita  para
explicar  a  complexidade  dos  fen6menos  cientificos,  ela  apresenta  urn
m6todo   redutivo,   simplista,   que   nao   complica,   nao   problematiza   a
experi6ncia e  6  esta a  funcao  da pesquisa,  complexificar aquilo  que,  na
superficialidade,   apresenta-se   de   modo   simples   e   transparente.   As
incertezas   a   que   se   chega   constituem-se   em   obstaculos   a   analise
cartesiana.     Para    Bachelard,     os     fen6menos     sao     conhecidos    por
aproximac6es   sucessivas   da   experiencia   e   essas   aproximac6es   mais
acentuadas  revelam riquezas  desconhecidas,  que  passam despercebidas
pela  informaeao primeira, pelo conhecimento  que  se diz imediato.  Para
ele,  nao  ha  fen6menos  simples,  o  que  existe  6  uma  Zrc7"c7 cJe  re/c7f5es,
(1974, p.  322) n5o ha id6ia simples porque, para ser compreendida, deve
estar inserida mum sistema complexo de pensamentos  e de experiencias.
E  meditando  o  objetivo  que  o  sujeito  ten  a  maior  oportunidade  de  se
aprofundar.   0   espirito   cientifico   6   essencialmente   uma   retificacao
constante do saber que acaba por promover urn alargamento dos quadros
do    conhecimento.    Foucault    tamb6m    usa    a    expressao     "f7.c¥7#c7    c7e
re/cz£`Ocs", citado por Margareth Rago (1995), ao dizer que o trabalho do
historiador     6    justamente      ''co7?SZ7'7/7.r    c7     /rc7mcr     cor7'eL5po#c7e#/e     c7o
c7co#Zecj7"c#Jo'',   portanto   urn   evento   hist6rico   adquire   historicidade
conforme  a  construeao  da  trama,  o  historiador  elege  os  aspectos  que
considera  relevantes  na  construcao  da  sua  trama  de  relac6es  sobre  o
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problema  que  esta  sendo  enfocado.  Isso  rompe  com  as  id6ias  de  urn
passado que esta organizado, continuo, como que "aguardando" que seja
desvelado, descoberto em siia totalidade.

Antes   pensava-se   que   a   identificacao   a   uma   teoria   do
conhecimento   permitisse   o   desvelamento   de   urn  fen6meno   em   sua
plenitude. Entretanto, Bachelard coloca que o objeto a ser estudado,  seja
qual  for,  constitui-se  em  urn complexo  de  relae6es,  portanto,  6  preciso
apreende-lo  por m6todos  mtiltiplos  e  teorias  mtiltiplas  tamb6m.  Enfim,
considerando   que   o   conhecimento   6   construido   por   aproximac6es
sucessivas,  nao  me  parece  que  urn  autor  ou  uma  teoria  de  conta  de
analisar    a    complexidade    de    urn    fen6meno    cient]'fico,    de    uma
problematica   construida.   Isso   tamb6m  justifica   o   uso   de   diferentes
pensadores, no  sentido de urn  'Z}/#ro/7's7"o fi/o5'd/jco " (Stephanou,1997)
para  complexificar  a  analise  do  fen6meno  que  esta  sendo  investigado.
Stephanou  complementa  destacando  que  a medida  que  se  avanca  no
pensamento   cientifico,   aumenta   o   papel   das   teorias   no   sentido   de
descobrir  os  aspectos  ate  entao  desconhecidos  do  real.  As  teorias  nao

permitem  captiirar  a  tota]idade  de  uni  fen6meno,  mas  "cap/z/rcHo  sob
certo  dngulo,  num  mt)men[o  hist6rico  determinado"  (p.   10)  de r"f3sma
forma que  a base te6rica instaura na pesquisa uma  "c`/c}rczcz aperc}/67i'c7 e
ndo uma clareza em si"  (p.12).

Assim,    para   Bachelard,    a    observacao    cientifica    6   uma
observa¢ao  polemica,  uma  vez  que  ela  implica  na tomada  de  posic6es,
transcende   o   imediato   e  reconstr6i   o  real.   Stephanou   coloca  que   6

preciso  resistir a  uin positivismo  de  primeiro  exame,  ou  "c7 L?cc7!7f6o  c7c7s
/.mc7gc7?s j7rjme/.rc7s " /p.  /// pois isto pode conduzir a urn simples espfrito
de ordem e classificacao na busca pela mera confirmacao ou verificacao
e     isto     se     afasta     da     possibilidade     da     "invengao"     comentada
anteriormente.Segundo           Bachelard: ''O           pe77b'c7772c#/c)           c7.e7?Zz73ccJ
contempor&neo   lG   o   complexo   no   real,   esfiorga-se   por   encontrar   o

pluralismo  sob  a  identidade  para  imaginar  ocasi6es  de  romper  com  a
identidade por detrds da experi6ncia imediata.  "(1974, p.  318-319)

Neste  sentido,  cabe  uma  reflexao  sobre  o  papel  do  erro  na
construg5o  da  pesquisa.  Em  uma  perspectiva  cartesiana,  errar  assume
urn  car5ter  negativo,  de  falha,  que  deve  ser  evitado  a  qualquer  custo.
Bachelard  ve  o  erro  como  parte  da  construcao  do  trabalho.  No  Novo
Espirito Cientifico, o autor coloca que a dtivida constitui-se em urn traco
essencial  da  pesquisa,  o  questionamento  instiga  o  aprimoramento  do
saber.

De   acordo  com  Bourdieu  e   Bachelard,   a  teoria  domina   e
peapassa  por  todo   o  trabalho   experimental,   desde  a   sua  concepcao,
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portanto,   nao   se   apresenta   enquanto  urn  momento   em  separado   da
pesquisa.  Sem  teoria,  nao  6  possivel  analisar  os  dados  empiricos.  As
escolhas   do   historiador   e   toda   a   base   empirica   construida   estao
pemeados pelas posic6es te6ricas assumidas.

Para  Bachelard  (1974),  seja  qual  for  o  ponto  de  partida  da
atividade  cientifica,  essa  atividade  nao  poderd  evoluir,  a  nao  ser  que
abandone   o   terreno   da  base:   se   experimenta,   precisa   raciocinar;   se
raciocina, precisa experimentar. 0 pensamento cientifico 6 indutivo, 1e o
complexo  no  simples,  diferente  do pensamento  cartesiano  que parte  do
simples   para   o   mais   complexo;   do   proximo   para   o   mais   distante.
Fazendo   referencia   a  Nietzche,   Bachelard   diz   que   toda   e   qualquer
verdade nova nasce apesar da evidencia, apesar da experi6ncia imediata.
Neste sentido, Bourdieu (1999) coloca que o real nunca toma a iniciativa
de instigar uma investigagao, s6 oferece respostas quando e questionado,
portanto,   o   vetor  epistemol6gico  vai   do   relacional  ao   real   e   nao   o
contrario,  permutam  na  pesquisa  e  ambos   sao  necessarios  a  fim  de
constituir a prova cientifica.

A escolha pelas mem6rias:
aproximacoes te6rico- metodo]6gicas

0    trabalho    com    as    mem6rias    de    sujeitos    diretamente
envolvidos  com a  hist6ria da  educacao tern mostrado  uma  fecundidade
que   permite   urn   maior   conhecimento   do   passado   educacional.   A
mem6ria  situa~se  enquanto  uma  categoria  da  Nova  Hist6ria  Cultura]2,
devido  is   suas  relac6es  e  complexidade.  Em  principio,  6  importante
perceber a mem6ria muito al6m da mera capacidade de lembrar os fatos
passados.  Os  atos  de  lembrar  e  esquecer  sao  constniidos  socialmente,
portanto,  rejeita-se  a  id6ia  da  mem6ria  puramente  individual,  uma  vez
que  nao  se  pode  desconsiderar  o  contexto  vivido  pelo  sujeito  que  6"convidado" a pensar sobre o que viveu (Santos, Myriam,1993). Assim,

2 A Nova Hist6ria Cultural prop6e outras compreens6es para o entendimento da

Hist6ria.  Entende  a  cultura  como  urn  conjunto  de  significados,  de  atribuic6es
simb6licas   ao   mundo,   de  representa¢6es.   Aproxima-se   da  Antropologia,   da
Sociologia, da Psicologia, da Literatura, entre outras ciencias, percebendo nessas
vinculag6es  poss{veis  "Jo#Iz'#7.as c7c  z.#vesr7.gtzf6o" (Chartier,  1990,  p.  15),  ainda
nao  pensados  pelos  historiadores.  Segundo  Chartier,  a  Nova  Hist6ria  Cultural
busca novos territ6rios sempre com fidelidade aos postulados da Historia Social,
athbuindo uma nova legitimidade cientifica is pesquisas dessa natureza. (p.15)
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o  ato  social de  lembrar resgata  a importancia da experiencia  individual,
popularizando  os  estudos  da  vida  cotidiana,  mas  nao  6  em  si  urn  ato
soberano, ha fatores extemos que determinam a construgao do discurso.
Segundo  Foucault  (2001,  p.  8),  as  sociedades  controlam,  selecionam,
organizam   e   redistribuem   os   discursos   que   produzem   determinadas
maneiras de pensar, de agir, de fazer.

Mem6ria   e   hist6ria   oral   confundem-se   nas   pesquisas.   A
mem6ria constitui-se em fonte hist6rica e a hist6ria oral  6 a metodologia
aplicada  no  intuito  de  operacionaljzar o  dialogo  entre  teoria  e  os  dados
empiricos.  Fentress  (1992)  considera  a  hist6ria  oral  como  a   "7„cz/GrJCI

prjmao   dc7   me7„c;„.c7"   (p.    14),    que    permite    outras    perspectivas    de
conhecimento   do   passado.   Errante   (2000)   analisa   a   importancia   da
hist6ria  oral  na  busca  pela  compreensao  mais  fecunda  da  hist6ria  da
educagao,   enfatiza   que   as   mem6rias   acrescentam   novas   vis6es   e
entendimentos  que  vao  muito  al6m  da  hist6ria  oficial,  amparada  em
relat6rios e documentacao escrita.  (p.146-147).

Ao  conhecer  algumas  id6ias  que  marcam  o  pensamento  de
Foucault,  percebi  relac6es  com  os  estudos  sobre  a  mem6ria  enquanto
fonte   hist6rica.   Assim,   Foucault   nao   se   interessa  por   aquilo   que   6
evidente, contfnuo e linear na hist6ria. Busca, sim,  "outros lados", aquilo

que   se   situa   ds   margens,   os   avessos   da   hist6ria.   Nesta   perspectiva
altemativa,  procura  conhecer  as  descontinuidades  e  rupturas  hist6ricas,
no sentido da relatividade e nao o encontro da revelacao de uma verdade
que se diga absoluta e incontestavel.  Chartier (2001) tamb6m se refere a
urrLa   "I;orma   in6dita   de    hist6ria"   idemj+i:icaha   coir+   os    "desvios    e
cJ;.Sco7.d##c7.crs  cjx;j.,`TJe73Zes " /p.  J /9/.  A mem6ria,  marcada  essencialmente

pela     subjetividade     e     complexidade,     ainda     guarda     essa     certa
marginalidade   enquanto   fonte   documental,  pois   nao   admite   certezas
absolutas.   Investigar   as   mem6rias   6   como   entrar   em   urn   "terreno
movedico",  em que  nada parece  estavel,  tudo  se  mexe  e  se transforma
continuamente.   Nossas   mem6rias   nao   traduzem   ceilezas,   nem   sao
lineares,   pois   o   tempo   passado   se   confunde   e   se   mistura   com   os
acontecimentos do presente.  A mem6ria, portanto,  carrega as marcas da
relatividade,   da  descontinuidade   e  da  impossibilidade   de  atingir  urn
conhecimento     pleno     daquilo     que     se     passou.     Ao     analisar     a
descontinuidade, Foucault coloca:

E assim,  o grande problema que  se vat  colocar - que  se
coloca   [...]   nao   6   mais   saber   por   que   caninhos   as
continuidades  se  puderam  estabelecer;  de  que  maneira
urn tinico  e  mesmo  projeto p6de-se  manter  e  constituir,
para    tantos    espiritos    diferentes    e    sucessivos,    urn
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horizonte iinico [...]  o problema nao 6 mats a tradicao e o
rastro, mas o recorte e o limite; nao 6 mais o fimdamento
que  se  perpetua,  e  sin  as  transformag6es  que  valem
como  fundapao  e  renovacao  dos  fundamentos.  Ve-  se
entao o espralamento de todo urn campo de quest6es [„.]
(1995, p.  6)

Em contrapartida, a mem6ria guarda o m6rito de trazer a tona
fragmentos do passado, que podem estar ocultos, esquecidos e por vezes
inatingiveis    em    outras    fontes    documentais,    al6m    de    resgatar    a
importancia  dos  sujeitos  na  construeao  da hist6ria.  A  oralidade  traz  em
si  essa  possibilidade   singular,  simb61ica  (Prins,   1992)  e  subjetiva  de
retratar,  atrav6s  da  fala,  aspectos  que  talvez nao  sejam perceptiveis  em
outras fontes documentais

De acordo com o pensamento cartesiano, a mem6ria traduzida
na  oralidade  nao  se  constitui  como  fonte  hist6rica,  uma  vez  que  estas
estariam   atreladas   a  documentagao   escrita.   Alem   disso,   existe   uma
diferenea essencial na concepeao de  quem sao  os  sujeitos  '.'/crzccJores  c7c'
fo/.b'Ztjrz'c7"  (Castrogiovanni   e  Fischer,   1989),  para  o  iluminismo   sao  os
"grandes   homens"   vinculados   essencialmente   a   hist6ria   politica.   A

marginalidade  que  atinge  a  hist6ria  oral  ten  conotae6es  hist6ricas  e
politicas.   Nao   se   pode   esquecer,   segundo   Prins,   o   quanto   estamos
imersos em uma cultura escrita que, com sua ampla difusao acabou por
estabelecer como verdadeiro e confiavel aperias aquilo que se vincula ao
mundo das letras. Basta lembrar como sao percebidas as sociedades que
ainda  hoje  se  situam  a margem  da  hist6ria  oficial,  por permanecerem
uma  cultura  fundamentada  na oralidade.  Existem quest5es pr6prias  aos
sistemas  culturais  em  que  fomos  educados  que  dificultam  a  percepgao
do  simbologismo presente na hist6ria  oral.  Prins  defende  a hist6ria oral
como  uma  possibilidade  de  reconstruir  as  vidas  de  pessoas  comuns  e
buscar  uma   compreensao   mais   fecunda   da   pr6pria   hist6ria   oficial,
tamb6m  enfatiza  que  a  fonte  oral  nao  tern urn carater  suplementar  aos
documentos    escritos    e,   da   mesma   fonna,    seus   historiadores   nao
deserIVolvem uno "arte ment]r" (p.  194)

0   interesse   de   Foucault   reside   em   buscar   aquilo   que   6
descontinuo na hist6ria.  Percebo relag6es com a mem6ria humana, pois
esta   6   marcada,   da   mesma   forma,   pela   linha   da   descontinuidade.
Segundo  Kenski  (1996),  a  16gica  da  lembranca  6  a da  emocao,  e  nao  a
da continuidade, da mesma forma que o sujeito que narra hoje 6 distinto
daquele   que   viveu   o   passado.    Sobre   essa   questao   da   fomagao/
transformac5o  da  identidade,  Fentress  (1992)  analisa  o  estranhamento
daquele que narra (p.19), a partir da id6ia que nao ha iim sujeito inico e
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coerente  que  se  sustente  por  toda  a  vida.  Stuar  Hall  (1997)  analisa  a
diversidade,     pluralidade     de     identidades     com     as     quais     somos
confrontamos  em  diferentes  momentos  vividos.  Sem  dtivida,  o  sujeito
que narra hoje 6  distinto daquele que viveu o que esta sendo narrado e,
portanto,  ainda assumird outras tantas  identidades ao  longo  de  sua vida.
Assim,  nao  existe  uma  fala  que  seja  linear,   ainda  que  a  desejemos
enquanto  ouvintes,  buscando,  ingenuamente,  uma  maior  compreensao
"16gica"   do   problema.   Para   Lovisolo   (1989,   p.    16)   as   quest6es   da

mem6ria ten a ver com nossos pertencimentos, com nossas identidades.
Ao  longo  do tempo,  mudamos nossa forma de pensar e perceber o que
nos   cerca,   portanto,   o   que   acreditamos   ter   vivido   pode   ser   o   que
pc7iscr7#oLg  /cr v7`w.c/o,  da mesma forma,  o que percebemos e vivemos, na
ve;Idede pods ser o que pensamos {er i]ercebido e perasctmos ter vivido".

Fentress  ( I 992)  nos  fala  da  ''nc7Z%7.ezc7 pczrz7.c`%/c}r cJcr 7"c»167.jcz"

/p  /5J,  definindo-a  como  mutante,  1abirfntica  e  plural.  No  entanto,  isso
nao    significa    que    ela    seja    intangivel,    pelo    contrario,    ela    abre
possibilidades de conhecimento e de infomag6es, desde que a tomemos
em sua complexidade. Nao sendo urn dado absoluto, a mem6ria permite
a  aproximacao  com verdades  relativizadas  do  fen6meno  que  se  deseja
conhecer.

Foucault destaca que a Hist6ria mudou sua posicao acerca do
documento.    Assim,    cabe    ao    pesquisador    nao    interprets-lo,    nao
determinar  se  diz  uma  suposta  verdade,  mas  trabalha-1o  no  interior  e
elabora-lo.   A   fala   do   entrevistado,   portanto,   nao   6   algo   que  ja   se
apresenta como pronto, precisa isto  sim de urn trabalho de  construcao  e
analise  dos  dados.  Segundo  Foucault  o  documento  nao  6  mais,   "e`5fc7
mat6ria inerte atrav6s da qual se  tenta reco"stituir o que os  homens do
pc7s5crc7o  /zerc7m   oz/   c/I.5sert2m"  (1995,   p.   7).   Entao   6   a   hist6ria   que"transforma os  documentos  em  monumentos". Foucaull rejeita a clen9a

na transpar6ncia da linguagem e a antiga certeza cartesiana de encontrar
na  fala  das  pessoas  o  passado  tat  e  qual  aconteceu.  Eventos  hist6ricos
n5o   existem   como   dados   naturais,   obedientes   ds   leis   hist6ricas   e
esperando  para  serem  revelados,  descobertos  pelos  historiadores.  Urn
evento  s6 ganha historicidade na trama em que o historiador concatena-
1o  e  esta  opera¢5o  s6 podera  ser feita atrav6s  de  conceitos tamb6m eles
hist6ricos.    Segundo    Foucault,    os    individuos    se    produzem    e    sao
produzidos em uma determinada cultura, atrav6s de praticas e discursos,
enquanto s¥bj etividades.

E  o  entrevistado  quem  decide,  seleciona  o  que  sera  narrado,
por   mais   que   o   instiguemos   com   questionamentos.   Aqui   aparece
claramente  a  necessidade  de  uma  compreensao  mais  fecunda  sobre  os
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sentidos  da  mem6ria.  De  acordo  com  o  senso  comum,  pode-se  pensar
que as mem6rias referem-se aqui]o que n6s lembramos.  Sim, a mem6ria
6  isso,  mas  e  muito  mais,  as  lembrancas  podem  se  apresentar  como  a
ponta   de   urn   "ice-   berg",   em  que   "se   escondem"   esquecimentos   e
silenciamentos.  Ha  urn processo  de interagao  entre  os atos de  lembrar e
de  esquecer.  Seguindo  o  pensamento  de  Errante  (2000),  a  forma  mais
comum da mem6ria  sao as  lembrancas que  sao  "de7cscrL`'  em c7e/cr/¢es "/p.
/47/,  mas  isso  nao  implica  na  negacao  das  outras  formas  de  mem6ria
que  se  traduzem  mos  silencios,  esquecimentos,  rupturas  na  fala,  gestos,
olhares ,...  Sempre  e  born destacar o perigo  de  cair nas  "armadilhas"  da
entrevista em qiie,  mesmo  conhecendo urn pouco  do  funcionamento  da
mem6ria,  o  entrevistador  caia  na  ingenuidade  de  buscar  a  veracidade
daquilo   que   esta   sendo   dito,   ou,   de   outra   forma,   preocupe-se   em
questionar seu entrevistado para  que  fale  aquilo  que  ele  (entrevistador)
deseja ouvir.  Bosi esclarece que o interesse deve recair sobre aquilo que
o   entrevistado   escolheu   falar,   6   a  partir   dai   que   devem  ocorrer   as
analises do historiador.

Com relacao  a hist6ria oral, Bourdieu (I 999) mos diz que  nao
existem pergiintas  neutras  (p.  55),  questionarios  fechados nao garantem
unanimidade  nas  respostas,   as  perguntas   assumem  sentidos  distintos
para  sujeitos  culturalmente  diferentes.  Bourdieu  tamb6m  coloca  que  a
metodologia  aplicada por  si  s6 n5o  gera nada  (p.  64),  uma metodologia
que   deixa   de   levar   em   consideraeao   o   problema   da   invencao   das
hip6teses  a  serem  comprovadas  nao  pode  dar  id6ias  novas  e  fecundas
aos que nao os tern.

Reflexoes finais:
insatisfa¢6es, "bricolagens" e novos sentidos

Escrever  (e  ler)  6  como  submergir nun  abismo  em  que
acreditamos     ter     descoberto     objetos     maravilhosos.
Quando   voltamos   a   superficie,    s6   trazemos   pedras
comuns  e  pedapos  de  vidro  e  algo  assim  como  uma
inquietude nova no olhar. 0 escrito (e o lido) nao 6 senao
urn   traco    visivel   e    sempre   decepcionante   de   uma
aventura   que,   enfim,   se   revelou   impossivel.   E,   no
entanto,      voltamos      transformados.      Nossos      olhos
aprenderam  uma nova  insatisfacao  e  nao  se  acostumam
mats  a falta  de  brilho  e  de  mist6rio  daquilo  que  se  nos
oferece  a luz do  dia.  E  algo  em nosso  peito mos  diz  que,



96

na     profundidade,     ainda     resplandece,     imutavel     e
desconhecido, o tesouro. (LARROSA,1996, p.161)

Procurei  neste  texto  traduzir  em palavras  aquilo  que  hoje  se
apresenta   relevante   teoricamente   para   mim.   Vejo   que   a   cada   id6ia
suscitada,  em  cada  pensamento  dos  autores,  estao   imbricadas  tantas
relac6es,   as   quais   ainda   nao   consigo   perceber   em   suas   mdltiplas

possibilidades.  De  qualquer  forma,  a  intencao  era  refletir  urn  pouco
sobre  os  usos  da  mem6ria  e  da  hist6ria  oral  em pesquisas  cientificas  e
estabelecer   relac6es   com   as   posic6es   de   te6ricos,   como   Bourdieu,
Bachelard,   Foucault   e   Chailier.   Parece-me   que   essas   aproximag6es
procedem e se justificam em sua coer€ncia epistemol6gica.

Enquanto    escrevia,    procurava    lembrar    de    algo    que    se
identificasse  com  aquilo  que  sentia  e  vivia.  Retomei  a  uma  ideia  de
Jorge  Larrosa  que  ha  algum tempo  me  acompanha  e  me  instiga  pelos
seus   significados.   Fala   metaforicamente   em  transformagao,   ousadja,
insatisfacao    e    na    impossibilidade    de    atingir    a    plenitude.     Sao
pensamentos que, neste momento, calam fundo e sugerem muito.

Trabalhar com mem6rias 6 trabalhar com aquilo que se situa a
margem,  ao  avesso.  Pressup6e  a  constmcao  de  hist6rias  que  fogem de
ulna   uniformidade   ou   homogeneidade.   A   questao   da   margina]idade
assume outros significados para Certeau. Do ponto de vista semantico, a
palavra  nos  induz  a  pensar  naquilo  que  esta  de  fora  e  que,  portanto,
ocupa   iim   espago  menor  que  o   todo.   Certeau  (1996)   relativiza  essa
compreensao,  ao  explicar  o  conceito  de   ''mc7rg/.#cr/jc7#c7e  cJg  7?£cyL?""  (p.
44)  e  isso  afasta  a  possibilidade  de  pensar  que  o  marginal  se  refere  a
pequenos   grupos,   ao   contrario,   identifica-se   mais   com   a   id6ia   da
marginalidade  enqiianto  uma  "777c7z`orjcr b'7./e7?c7.oL7cz ".

Neste   sentido,   Certeau   tamb6m   fala   em    "br/.co/c7ge7"   e
me/c7773or/t)sc,s " (p. 40) e essa comparagao me auxilia na compreensao da
construcao de hist6rias que nao buscam a linearidade ou a continuidade,
mas que tern urn objetivo, de  "inventar"  e reconstruir uma realidade que
nunca    sera    transparente,    e    sim    nebulosa,    com    suas    nuances    e
obscuridades, mas que tamb6m permite instantes de claridade e sugest5o
de novas vis5es, de novas possibilidades.

Ao  concluir  este  texto,  percebo  a  mudanca  e  a  relatividade
que  se  mostram  em  mjm,  entretanto  permanece  essa  insatisfaeao,  essa
quase   decepc5o   com  o   que   foi   sintetizado   em  palavras,   ao   mesmo
tempo, fica urn desejo de buscar e compreender mais, uma  "ansia quase
cartesiana"    de    alcan?ar    o    entendimento    pleno    que,    sabemos,    6
inatingivel.
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JOAO SIM6ES LOPES NETO -CIVISM0 E
PROJET0 PHDAGOGIC0 PRIMHIRA

REPUBLICA
Eduardo Arriada
Elomar Tambara

Resumo

Esta  investigapao  tern  como  objetivo  caracterizar  o  trabalho  de  Joao
Sim6es  Lopes Neto, no sentido de popularizar praticas e procedimentos
de   ensino-aprendizagem,   ben   como   de   difundir   vis6es   de   mundo
vinculadas  ao  civismo  e  ao  regionalismo,  como  educacao  popular  no
inicio  do  s6culo  XX  no  Rio  Grande  do  Sul  mesma  forma  que  faziam
Olavo Bilac e Coelho Neto em nive] nacional.

Uma    questao    classica    e    sob    certo    prisma,    ainda   nao
solucionada 6 a conceituacao de "Educapao Popular". Intimeras analises
te6ricas   e  praticas  pedag6gicas  tentaram  equacionar  esta  indagagao,
mas,    a    rigor,    apenas    contribufram    para    aumentar    a    gama    de
possibilidades de compreensao deste fen6meno.

Esta  investigagao  tern  como  objetivo  caracterizar  o  trabalho
de   Joao   Sim6es   Lopes   Neto,   no   sentido   de   popularizar  praticas   e
procedimentos de ensino-aprendizagem, bern como de difundir vis6es de
mundo   vinculadas   ao   civismo   e   ao   regionalismo,   como   educagao
popular.

No   final   do    s6culo   XIX,   o   pessimismo   em   relagao   a
populapao   brasileira   estava   em   voga   na   intelectualidade   brasileira.
Diversos     autores    como    Nina    Rodrigues,     Silvio    Romero,     mas
principalmente    Oliveira    Viana   criticavam    o    nosso    atraso,    nossa
inferioridade  6tnjca,  salientando  a  superioridade  da  raga  branca,  que
construlra  a  Europa.  Por6m,  no  inicio  do  seculo  XX, ja  consolidada  a
Repdblica,   comegam   a   surgir   correntes   nacionalistas,   que   fazem   a
apologia das "riquezas que dormem em nosso solo", presente  em obras
como  "Por que  me ufano de meu pals  (1902)  de  Afonso  Celso;  Minha
Terra  e   Minha  Gente   (1915)   de   Afranio   Peixoto;   Educacao   Civica
(1906)  de  Mario  Bulcao;  Atrav6s  do  Brasil  (1910)  de  Olavo  Bilac  e
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Manuel  Bonfim;  A  Palria  Brasileira  (]909)  de  Olavo  Bi]ac  e  Coelho
Neto; Patria!  Livro de mocidade (1900) de Alfredo Varela.

0  nacionalismo  entra  definitivamente  no  cotidiano  do  pals.
Em  discurso  feito  em   1915,  01avo  Bilac  prega  a  obrigatoriedade  do
servico militar encarado nao apenas como uma necessidade militar, mas
como uma escola de civismo capaz de resolver os problemas nacionais.
Isso vai culminar com a crjagao da Liga de Defesa Nacjonal em  1916.

Urn amplo programa ditava o papel da  Liga:  "a morahzagao
da politica",  "voto  secreto  e  obrigat6rio",  "combate  ao  analfabetismo",
"a educagao civica", "melhoria da sadde". (BILAC,1917)

0  inicio  do  s6culo  XX  foi  marcado  no  Brasil  por  intensa
campanha de divulgagao dos valores decorrentes  da universalizagao do
acesso   ao   sistema   escolar.   De   certa   forma   a   Reptiblica   procurava
plasmar uma identificapao  com  a  educacao.  Este processo,  na verdade,
estava   associado   a   alguns   valores   especificos,   dentre   os   quais   se
destacavam o civjsmo e o moralismo patri6tico.

Assim vamos encontrar nestes primeiros decenios urn efetivo
trabalho desenvolvido por uma p]eiade de intelectuais que peregrinaram
pelo  pais  na  defesa  da  constituieao  de  urn  processo  de  conformaeao
ideol6gica consentanea com as premissas republicanas em consolidacao.

Exemplos destes paladinos  foram Olavo  Bilac,  Coelho Neto,
Medeiros  de  Albuquerque.  Este  ultimo  considerava-se  o  jntrodutor  da
popularizapao do uso das conferencias no Rio de Janeiro. Popularizaeao,
alias, questionada por Joao do Rio:

Essas conferencias civicas que ocorreram mos anos  10 no
Brasil   todo   Cram   dadas   por   literatos   e   intelectuais,
normalmente  dirigidas  a  urn  ptiblico  desinteressado   e
elitista.     A    maior    parte    dessas    conferencias    eram
ufanjstas,  elogiando as  grandezas  da patria  sem nenhum
senso critico.

A   cidade   s6   tern   uma   preocupaeao,   ouvir   e   fazer
conferencias!  [...] 0 delirio, a nevrose, a ansia da cidade,
conferencias!    Sempre   conferencias!    S6   conferfencias!
N6s  estamos  no  pals  das  Conferencias.  (Joao  do  Rio,
1978, p.  I 3 I)

Em  vei.dade,  a  questao  da  "educag5o  civica"  era  uma  ac5o
"missionaria" que grassava em todo o continente. Urn exemp]o disso foi

o  texto  "Instruccion  civica  Argentina"  escrito  por Juan  G.  Beltran  urn
texto  didalico  para uso  mos  col6gios  e na Escola Normal  na d6cada de
1910.
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No   Rio   Grande   do   Sul   destacou-se,   nesta  perspectiva,   o
trabalho   de   Joao   Sim6es   Lopes   Neto.   Apesar  de   sua  obra  nao  ter
recebido  uma  exegese  mais  profunda,  sob  esta  6tica,  6  inquestionavel
que   este   intelectual   teve   uma   insengao   muito   intensa   na   area   da
educapao,  e  mais  do  que  isto,  teve  uma  efetiva  intencionalidade  em
formatar muitos de seus textos no sentido de moldar urn comportamento
mais comprometido com os valores civico-patri6ticos em vigor a 6poca.

Entretanto  6  questionavel  a  assertiva  de  que  Sim6es  Lopes
Neto seja urn escritor eminentemente regionalista.

Joao  Sim6es  Lopes  Neto  foi,  sem  dtivida  alguma,  urn
escritor  provinciano.   Tendo   vivido   quase   toda   a   sua
existencia  em  Pelotas  sem  nenhum  contato  com  a  vida
]iterdria do resto do pals e nem sequer do Estado (apesar
de fazer parte da Academia Riograndense de Letras) sua
atividade  litefaria  se  caracteriza,  em boa parte, por  uma
ausencia      de      qualquer      atividade      mais      ampla.
(F[LIPOUSKI et alli,1973, p. 22)

i  nossa  tese  de  que  ao  contrario  Sim6es  Lopes  Neto  esteve
efetivamente  engajado  num  projeto  de  cunho  continental  que  primava
pela   divulgaeao   e   consolidagao   de   urn   ideal   civico-patri6tico   que
plasmou  a consolida¢ao  do republicanf smo  nesta regiao.  Este  processo
de   "apostolizaeao"   do   civismo  pode   ser   dimensionado   em   diversas
iniciativas de Joao Sim6es Lopes Neto. A) 0 projeto tcrra gaticha (1ivro
didatico);  8)  As  conferencias  civicas;  C)  A  semana  centendria;  D)  os
Cart6es postais

Quando o jomalista Carlos Reverbel  "descobriu"  adormecido
Os   Cczsos   cJo  j2om#cz/c7o   no   rodap6   do  jomal   Correio   Mercantil   de
Pelotas  publicando-os  em  livro,  em  1952,  pela  editora  Globo,  Mozart
Victor  Russomano,   acertadamente,   afimiou  que  Joao   Sim6es  Lopes
Neto,     "literariamente,     era     urn     manancial     apenas     parcialmente
conhecido".i

Desde  entao,  diversos  textos  e  originais  do  autor  tern  sido
exumados.   Particulamente   em   relagao   a   textos   didaticos   ou   para-
didaticos  a]guns  trabalhos  tern  redimensionado  a  percepgao  de  muitos
investigadores em relacao a obra simoniana e sua vinculacao com a area
da educaeao.

t   RUSSOMANO,   M.   V.   Como   se   fosse   urn   prefacio.   In:   Novos   Textos

Simonianos.  Pelotas:  Confraria  Cultural  e  Cientifica  Prometheu/Livraria  Lobo
da Costa,  I 991, p.  08.
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Em    1955    apareceu    rerrcz   Gczdecfecz   com   apresentapao   de
Manoelito D'Omellas e introdngao e notas de Walter Spa]ding. Embora,
trata-se de urn texto didatico (uma hist6ria elementar do  Rio Grande do
Sul).  Nao  devemos  confundir  essa  obra publicada pela  Editora  Sulina,
com  o  outro  projeto  acalentado por Jo5o  Sim6es  Lopes Neto  e  por  ele
divulgado diversas vezes em suas conferencias:

Sonho   fazer   urn  livro   simples,   saudivel,   cantante   de
alegria e carinho, que os homens, rindo da sua singeleza
o estimassem;  que  fosse amado pelas criancas,  que nele,
com a sua ingenua avidez,  fossem bebendo as gotas que
se  transformassem  mais  tarde  em  torrente  alterosa  de
civismo[...]   que   pudesse   condensar  o   corac)ao   meigo,
valente  e  virtuoso  da  mac  brasileira;  a  serenidade  dos
nossos  her6is,  a  independencia  e  a  firmeza  dos  nossos
maiores,    a   probidade    dos    nossos    estadistas[...]    que
ressalta-se  a  terra,  o  povo,  a patria[...]  Sonho  fazer urn
livro   assim   que   concretizasse   a   tradicao,   a   hist6ria,
ensinamentos c]'vicos e as aspirap6es patrias.2

Neste  projeto,  o  escritor  buscou  fazer  urn  ]ivro  simples,  de
linguagem clara, agradavel aos pequenos leitores, urn livro para o ensino
pn.mario  ben  escrito,  patri6tico  e  que  valorizasse  a  realidade  sul-rio-
grandense.   A  elaboracao  desse  texto  didatico  representou,   sob  certo
sentido, o projeto mais dentro da ortodoxia efetuado por Sim6es Lopes
Neto  nesta  area.  Constitui-se  nun  texto  que  claramente  adotava  uma

£:at:C£=:t=Td°o-]]Le7i=?c=u:::„eo|eY°38aAap:::rcad:qeuxetrsee=:=PeL=::apnoap:Parr:
tambem no  Brasil,  6 preciso  levar em  considerapao  que  provavelmente
Sim6es  Lopes  Neto  tomou  contato  mais  intenso  com  esta  obra  por
ocasiao  da  publicacao  de  sua  publicacao  pela  Livraria  Universal  de
Pelotas em  |9o7.4

2  LOPES  NETO,  Joao  Sim6es.   Educapao  C{vica  (Terra  Gadcha).  z4##c7es  c7¢

BI.b/I.ofecc7 Pa{G/jco  Pe/ofense -J904.  v.I, Pelotas:  Livraria Comercial,1905, p.
58/9.
3 Sobre a obra "Corag5o" veja BASTOS, Maria Helena Camara.

4 DE  AMICIS,  Edmundo.  C'ora¢.do.  Pelotas,  Livraria  Universal  de  Echenique

irmaos,1907
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Assim como Sim6es muitos outros autores tiveram iniciativas
semelhantes, como o texto de  F.Farias com  a obra  "Corcz¢6o Brcrs;./ez.ro
(Palestras Morals e Civicas)" .5

Sem  drividas,  a tentativa  de  ver  sua  obra  adotada  nas  aulas
ptiblicas do Rio Grande do Sul consistia uma das grandes metas de vida
de  Sim6es  Lopes,  em consequencia,  a recusa do Conselho de  Instrucao
pfrolica que vetou sua adocao nas escolas pdblicas do Rio Grande do Sul
transformou-se numa magoa que Sim6es nunca assimilou inteiramente.

Essa  obra  a  ser  publicada  teria  urn  perfil   eminentemente
didatico  e  Joao  Sim6es  Lopes  Neto  queria  que  a mesma fosse  adotada
nos  col6gios  e  destinada  is  primeiras  leituras  das  criangas  no  ensino
primario,  tinha  como  inspirapao  as  obras  "Ec7#c.cz€ao IVczcz.o#cz/"  de  Jos6
Verissimo e "Pongwe me w/cz#o c7o roe" pc}z's" de Afonso Celso.6

Na tentativa de  editar essa obra o pr6prio escritor deixou urn
"rastro de pistas"  denotando uma efetiva preocupaeao como urn projeto

de popularizapao da Educapao. Em  1909 ao publicar a lenda "A M'boi-
tats"   no   Correio   Mercantil,   referiu-se   como   sendo   do   "1ivro   Terra
Gaticha".  Em  191],  no  ndmero  sete  da  Revista da  Academia de  Letras
do  Rio  Grande  do  Sul,  ao  editar  o  conto  "A  Recolhida"  registrava  ter
sido extraida "do livro escolar Terra Gadcha".

Em  seu  prefacio  a  obra  hom6nima,  Manoelito  D'omellas,
esclarecia dhvidas:  "Terra Gadeha"  constituia, para ele,  assim como  urn
complemento  da  obra  tamb6m  in6dita  que  dedicara  a juventude  rio-
grandense,  com  o  titulo  de   "E",   #o  Co/e'gr.o"  e  que  fora,  na  6poca,
recusada pela Direcao  do  Ensino  Pdblico do Estado,  sob  a alegapao de
uma desconformidade ortografica. No trabalho de feieao elementar, que
foi o do pequeno manual de iniciaeao na hjst6ria, mos habitos, costumes
e tradic6es gauchescas,  Joao  Sim6es  Lopes Neto deixou muito daque]a
simplicidade  humana  que  ele  soube  comunicar  ds  paginas  vivas  dos
"CoJ?/os  Gczz4c¢ebTc.os".   E   6  possivel  que  o  autor  de   "Lendas  do   Sul"

houvesse  pensado  no  imenso  beneficio  que  representaria  a  formapao
moral e espiritual das novas gerag6es do Rio Grande, esse pequeno livro
de  leitura  que  lhes  falaria  dos  fatos  hist6ricos  nacionais  na  linguagem
acessivel e pr6pria da terra.

5 FARIA NETO,  Francisco.  Corclf}Go  Brczs7./ejro.  2.  ed.  Rio  de  Janeiro,  Anuario

do Brasil,  [s. d.].
6 Em suas confer6ncias Sim6es Lopes declara exphcitamente a influencia destas

duas obras em seu trabalho como tamb6m toma ptiblico que ten "haurido algum
cabedal"  de  Silvio  Romero,  Mello  Moraes,  Rodrigo  Octavio,  Varella,  Manoel
Bonflm.
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Joao   Sim6es  Lopes  Neto  era  urn  espirjto   voltado  para  os
temas da educaeao:  vibratil is manifestag6es do civismo e suscetivel de
arroubos  sem ufanismos,  na exaltagao  da Patria.  Cuidou de  imprimir  e
distribuir folhetos e postais com  legendas e  simbolos e  ate  as  insignias
das armas brasileiras".7

No  jomal  "Correio  Mercantil"8,  por  meio  de  lima  circular
solicitou o envio de gravuras, vistas de cidades, fotografias, estampas ou
reprodng6es     de     quadros     que     retratassem     epis6dios     hist6ricos,
monumentos  e  placas para ilustrar o  seu  livro  escolar  "Terra  Gaticha".
Nesse   mcsmo   jomal   em   24.11.1904,   noticiava-se   por   palavras   do
escritor  que   esse   livro   era  destinado   "czos  peg%e77os   /ej.rore5,   com   cz

fi^naliq,ade ,de  iycutir o_c?nhecimento e a noricid dos homens  ; fatos  do
Brasll, at6 ?ntao arredados do didrio convivio da javentude esc6lar" .

Sua preocupagao em editar uma obra de perfi] didatico e ve-la
adotada  na  escola  primaria,  com  o  intuito  de  incutir  nas  criangas  o
conhecimento  e  fatos  do  Brasil,  ia  ao  encontro  da  proposta  de  Jos6
Verissimo:

0  ensino  da  hist6ria  patria,  al6m  de  escacissimamente
feito, 6 pessimamente dado.  Os compendios,  insisto,  sao
em  geral  despidos  de  qualquer  merecimento  didatico.
Sfro pesados, indigestos e mal escritos.

Para o ensino primario, os poucos que ha, sao inspirados
na  velha pedagogia jesuita  das  perguntas  e  respostas,  e
limitam-se a uma enfadonha e estdpida nomenclatura de
govemadores, de reis, de capitaes-nor ou de fatos aridos
de  nenhum  modo  dteis  ao  ensino  primarjo  da  hist6ria

patria.9

E  preciso  que  o  livro  de  leitura  entre  n6s  se  reforme
completamente  e  que  tudo  fale  do  Brasil  e  de  nossas
coisas.  Os primeiros livros devem conter contos e cantos
populares   e  pequenas   hist6rias  em   que   se  reflitam   a
nossa vida e os nossos  costumes.  S6 assim interessaram

7 0RNELLAS,  Manoelito  de.  Preffroio.  Tn:  LOPES  NETO,  Joao  Sim6es.  rerro

Gag;cfot7. Porto Alegre:  Sulina,  1955.
8 Correio Mercantil.  Pelotas.  04.10.1904.

9 VERfssIMO,  Jose.  ,4  Ed2zcc7gGo  IVoc;.o#c!/.  2.  ed.  Rio  de  Janeiro,  Francisco

Alves,1908, p.130.
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a   crianga.    Entremeados   com    esses   assuntos,    viram

pequenascenasdahist6riapatriamesmolegendarias.10

Conviria   muitissimo   que   o    livro    de    leitura,    como
compendio,   fossem   ilustrados,   como   seria  de   grande
alcance,   ao  memos  para  as   classes   infantis,  possuir  a
escola    uma    colecao    de    gravuras    hist6ricas,    que,
comentadas   em   classes,   seriam   a   melhor   e   a   mais

gostosamenteaprendidadaslic6es.[T

Servindo-se  do  modelo  proposto  por  Jos6  Verissimo,  Jo5o
Sim5es Lopes Neto, declara que:

0 ensino de nossa hist6ria patria e mal feito e mal dado.
No Brasil esse estudo n5o 6 somente descurado, mas nao
existe,  nunca  existiu,  e  a  comsequencia  6  a  profunda
ignorancia em que vivemos da nossa historia, soletrando
alias a alheia.

Os   poucos   compendios   que   ha,    sao   inspirados   na
pedagogia    jesuitica-    das    perguntas    e    respostas    e
limitando-se     a    uma     enfadonha    nomenclatura     de

:°±:::as€::easiedneter:is;o::OSC?~P[faes-mores,  ou  de  fastos

Pelo   "Diario   Popular"   de    11    de   margo   de    1908   fica-se
sabendo  da  remessa  da  obra  ao  "Conselho  de  lnstrugao  Phblica  do
Estado", tendo sido a mesma recusada. Triste e desiludido o autor acaba
entregando  a  sua  sobrinha  lvete  Sim6es  Lopes  Massot,  entao  com  dez
anos, a c6pia do cxemplar rejeitado pelas autoridades do ensino:

Joao  Sim6es parecia advogar,  vibrante  de  entusiasmo,  a
propaganda  do  nosso  folclore  e  dos  costumes  do  Rio
Grande.   Era  tao   grande   o   seu   amor  pelo   chao,   que
fundou   em   Pelotas   o   primeiro   Centro   de   Tradig6es
Gadehas   e   esse   livrinho   gauchesco   teria  o  poder  de
prender a atengao da garotada, como o teve  de  fascinar
as  suas  sobrinhas,  que brigavam pelo inico exemplar.  E
Cram  dois  alias,  mas  o  outro  havia  tomado  o  rumo  do
Ministerio    da   Educacao,    onde    teria   o    destino    do
primeiro:  "Rejeitndo".

t° Idem,  ibidem, p.133.

]]  Idem, ibidem, p.136.

[2  LOPES NETO, Joao  Sim6es.  Educacao  Civica.  ,4#n¢es cJcl  B;.6/;.ofeccr Pofz)/;.ccz

Pe/o/e#se. v.I, Pelotas: Livraria Comercial,  1905, p. 58/9.
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Urn dia meu dindo entregou-me  uma tesoura, dizendo:  -
Minha filha, faze destas rigurinhas, o que quiseres...

Recortei as belissimas, "prendas" e gauchinhos feitos por
ele, fe]iz da vida, porque mos meus primeiros anos sentia
urn prazer  imenso  em  picar papel.  Quando  ele  viu bern
mutilada a sua obra, disse a esposa:

Grapas  a  Deus,  Velha,  este  livro  teve  o  poder  de  dar
alegria a uma crianea... "

Sim6es   Lopes   Neto   em   sua   empreitada   no   sentido   de
popularizar a educapao tinha sempre em mente a crenga na importancia
do texto de leitura.  E particularmente a crenga de  que o mesmo deveria
ter toda  uma compleigao que privilegiasse a educagao civica, os faustos
nacionajs,   a  brasilidade,  as  caracterfsticas  regionais,   etc.   Estas  eram
tematicas    reiteradamente    presentes    nas    pr6dicas    de    Sim6es    nas
"confer6ncias cfvicas" :

Neste levantamento geral que e preciso promover a favor
da educacao civica,  uma das mais neccessarias reformas
6  a  do  ]ivro  de  leitura  primario.  Cumpre  que  elle  seja
brazileiro  pelo  assumpto,  pelo  espirito,  pelos  auctores
transladados,  pelo  sentimento  nacional  que  o  anime  e
fapa estimar.  (1906, p.19)

Temos  como  hip6tese  que  a  famosa  "Co/efGo  Brczsz./J.cz#cz"  6
resultado decorrente da rejeicao da obra "Terra Gaticha" pelo "Conselho
de lnstrueao Pdblica do Estado". Ao nao ter sido aprovada, Joao Sim6es
Lopes  Neto  resolve  utilizar  o  material  iconografico  que  iria  ilustrar  a
obra,  na elaborac5o  da  "Brasiliana".  S6rie  de  cart6es-postais  alusivos  a
hjst6ria patria,  a personalidades,  datas e  epis6dios,  "faustos da Hist6ria
Nacional", como vein inscrito mos cart6es.

Acabaram sendo produzidas duas series de cart6es-postais.  A
primeira   s6rje   (25   cart6es)   era  colorida  e   foram  confeccionados  na
grafica    Chapon.    Eram    de    aMssima    qualidade.    No    desenho    dos
bel{ssimos postais, no dizer de sua sobrinha, Joao Sim6es mais rna vez
revclou o artista qiie era. Na "Colecao Brasiliana" resplandecem os seus
profundos conhecimentos de arte e hist6ria.  Para imprimi-1os, ele e Joao
Chapon,  o  proprietario  da  tipografia,  muitos  cart6es  inutilizaram,  para
fazerem de novo, ate sair cada urn uma obra prima.T4

MASSOT,   Ivete   Sim6es   Lopes.   Sj.m6es  fapcs  jveJo  #cz   z.#/;.mj.cJczcJc.   Porto
Alegre:  Bels,1974, p.  133.
14  Idem, ibidem, p.134.
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A  2°  s6rie, tamb6m com  25  cart6es,  nao  alcanga a qualidade
grafica da  10  s6rie,  sendo  os cart6es monocromaticos.t5 Datam de  1908,
e    a    major    parte    dos    mesmos    retrata    a    hist6ria    do    imp6rio,
particularmente a Guerra do Paraguai.

Apesar  de   apostar  no   seu  sucesso,  basta   saber  que   Joao
Sim6es pretendia  editar  diversas  series,  essa iniciativa  foi  de  novo  urn
grande fracasso. No ano de  1914,  essas coleg6es ainda Cram  anunciadas
nos   catalogos   da   Livraria   Americana,    sinal   de   evidente   encalhe
comercial. Consta a seguinte nota nesse catalogo:

Colecao Brasiliana.  Cart6es postais, finamente ilustrados
- organizados por J.  Sim6es  Lopes Neto.  Os motivos da
"Colegao  Brasiliana"   6  todo  ele  nacional,  e,  portanto,

patri6tico; as ilustrap6es dao c6pia fiel dos emblemas da
soberania  nacional,  de  todos  os  monumentos  pdblicos,
estaduais,   etc.,   e   reproducao   de   quadros   c61ebres   de
combates e atos solenes, retratos de todos os govemantes
e  de  brasileiros  notaveis,  desde  a 6poca  colonial  ate  os
nossos  dias,  thmulos,  grandes  invenc6es,  obras  de  arte,
objetos,   lugares,   documentos,   cenas   hist6ricas,   tudo
explicado  em  noticia  concisa e  clara.  Nenhuma colecao
neste   g6nero   existe   no   pals,   mos   pr6prios   livros   de
instrug5o    ptiblica    nao    se    encontran    as    preciosas
ilustrap5es da Colegao Brasiliana, algumas das quais sao
absolutamente ineditas e todas documentadas.

Quem manusear esta cole¢ao vera e aprendera coisas que
desconhecia, e outras de qiie formava id6ia err6nea e tera
uma  verdadeira  ligao  de  educagao  civica.  i  o  melhor
premio,  o  melhor  presente,  o  brinde  mais  significativo
que se pode ofereccr.  Urn colecionador de born gosto s6
permutara com  os  seus  correspondentes  oferecendo-lhes

:[ebsienss. C;:6ae:;r:ee:t:n£5d::Ifa6:::e4To;::,a6r  de  honra  mos

Sob o prisma comcrcial e mesmo de abrangencia da dispersao
da distribuigao o sucesso do empreendimento foi minimo.  Isto pode ser
verificado pelo anhncio de venda da cole9ao muitos anos depois e pela

[5 Nenhum  dos  autores  consultados,  ou  seja,  Reverbel,  Meyer,  Pires  Morelra,

Victor  Russomano,  Chiappini,  Massot,  Omellas,  Hohlfeldt,  Sica  Diniz,  Luis
Borges entre outros, indica a casa editorial da 20  s6rie; temos fortes indicios que
nos fazem pensar que se trata da Livraria Universal-Echenique.
16 Almanak  Literario  e  Estatistico  do  Rio  Grande  do  Sul,  de  Alfredo  Ferreira

Rodrigues.  Rio Grande:  Carlos Pinto & Cia.,1914.
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inexist6ncia   da   utilizacao   dos   cart6es   como   "taijeta   postal"   como
originalmente  se pretendia.  Hoje  em  dia,  conta-se mos dedos  as pessoas
ou instituic6es que possuem as duas series destes cart6es postais.

Uma  terceira  estrat6gia  de  divulgagao  de  suas  concep¢6es
educacionais  foram  as  conferencias  civicas.  Por  urn  longo  periodo,
Sim6es Lopes peregrinou em varias cidades da regiao sul do Rio Grande
do   Sul   em   seu   apostolado   civico.   Constituiu-se   neste   periodo   un
verdadeiro paladino da causa do civismo no  estado.  Em  verdade,  todas
estas injciativas tinham un explicito caracter de popularizar a educapao
no Estado.

As  confer6ncias tinham uma  formatapao nitidamente  voltada
para  exaltar  as  caracteristjcas  do  estado  e  em  particular,  plasmar  a
necessidade  de  formatar  as  mentalidades  no   sentido  de   solidificar  a
assungao    da    superioridade    nativa    em    relagao    aos    padr6es    de
comportamentos estrangeiros.

Finalmente,  uma  outra  atividade  desenvolvida  por  Sim6es
Lopes   Neto   e   que,   sob   certo  prisma,   singulariza   sua   atuagao  nesta
apostolizagao cfvica, 6 a Semana Centenaria.

Ele  se aproveita da oportunidade do centenario do municipio
de   Pelotas   para  propugiiar   uma   s6rie   de   atividades   comemorativas
desenvolvidas diretamente pelos estudantes.

No jomal  "A  Opiniao  Ptiblica"  de  01  de julho de  1913,  Joao
Sim6es  Lopes  Neto  conclamava  os  estudantes  de  Pelotas  a  criarem  a
"Semana Centenaria"  ou simplesmente  a  "Centenaria",  com  o prop6sito

de  que  todos  os  anos,  mos  dias  07  a  14  de julho,  fosse  comemorado  a
criacao da Freguesia de Sao Francisco de Paula (Pelotas).

Estudantes!  A v6s todos -senhoritas e rapazes, meninas
e meninas - todos os que estudam, nao importa si apenas
o abc,  si  a seleta e os  verbos,  si  os bojudos  compendios
inflados de gravidade, venho propor uma conspiragao.. .

Vamos ao assunto.

Lembram-se   de   que  o   ano  passado   comemoramos  o
Centenario de Pelotas, de 7 a 14 de julho? Lembram-se?

E si fizessem, voces, estudantes, agora ulna parada geral,
comemorativa?

Que dizem?

Vai  nisto  a  fundap5o  de  uma  tradicfro  a  deixar  aos  que
vierem  depois.   Seria,   vamos   chama-la  assim   Semana
Centenaria,     e     ate    por    abreviar,     simplesmente     a
centenaria.
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Urn  aspecto   diferencial  destas  manifestae6es   foi  o   carater
descontraido e de certa forma popular das mesmas, de modo especial, as
passeatas estudantis.

Ao mesmo tempo em que  o autor da id6ia pi.opunha que
se   realizasse   uni   amplo   movimento   estudantil,   que
contasse com a participapao de alunos de ambos os sexos
e de todas as idades (academicos, de ensino secundario e
de ensino primario), marcado pela irreverencia e alegria,
semelhante  aos que  oconiam em outros palses europeus
e       importantes      cidades      brasileiras,       nao      passa
desaper.`ebida  a  id6ia  de   que   se  voltasse   ao  passado,
buscando  lic6es  ao  presente,  cuja  decadencia,  de  uma
forma ou  de  outra, ja se  fazia sentir.  (AMARAL,  2003,
p.  213)

Em siima, o trabalho literario de Joao Sim6es Lopes Neto, sua
atua¢ao  como  jornalista  e   sua  atividade  como  professor  revela  uma
preocupagao claramente direcionada a divulgagao de ideais nacionalistas
e patri6ticos consentaneos com os procedimentos de outros divulgadores
em nivel nacional como Olavo Bilac e Coelho Neto.
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POR UMA HISTORIA DAS PRATICAS
pHDAGOGICAs: uM ESTUDo SoBRn A

ESCOLA PRIMARIA GAtJCHA (ANOS 30-50)
Eliane Peres

Resumo

Desenvolvo,  neste  trabalho,  atrav6s  principalmente  de  mem6rias  orais
de  professoras  aposentadas,  uma  analise  da  escola  primaria  gatcha  na
perspectiva  de  uma hist6ria  das  praticas  pedag6gicas,  com  enfase  para
os  rag/tjcJos  cJc  c77sj7io.   Procurei  desenvolver  a  argumentaeao  de  que  a

partir  dos  anos  30,  periodo  da  renovacao  pedag6gica,  a pratica  escolar
era permeada por aspectos  da  /rczc/j€£o  c'j'co/czr e da renovacao  didatica.
0 periodo  de  estudo  refere-se principalmente  aos  anos  30-50  do  s6culo
XX.

0 historiador da sala de aula esta na mesma situapao que
o  paleontologista  que   cuidadosa  e   suavemente   tira   a
poeira  de  urn  fragmento  de  mandibula  de  urn  aparente
ancestral      humano.      0      osso      6      uin      fragmento
infinitesimalmente  pequeno  do  esqueleto;  o  esqueleto  6
uma  fracao  ainda menor  da populapao  que  os  cientistas
querem  descrever.[...]   Capturar  o  que  aconteceu  numa
sala  de  aula  depots  do  acontecido  6  similar,  mas  nao
identico,     a   busca    que    faz    o    paleontologista    poi.
evidencias relevantes (LARRY CUBAN,1992, p.112).

Considerac6es iniciais

Procurei,  neste trabalho,  "entrar"  nas  salas  de  aulas  da escola

primaria  gadcha,  especialmente  entre  os  anos  30-50.  Essa nao  foi uma
tare fa  facil!   "Percorri"   os  corredores  e   salas  de  aula  atrav6s  de  uma
diversificada   documentacao   que   inclui   desde   circulares,   pareceres,
Revista  do  Ensino   ate  mem6rias  orais   de  professoras   aposentadas2.

I Professora da FaE -UFpel.

2 Essa docunentagao foi localizada, consultada e analisada por ocasiao de minha

tese  de  doutoramento,  defendida junto  ao  PPGE  da  UFMG  em  dezembro  de
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Assim sendo, desenvolvo aqui uma analise de algumas rotinas escolares
das  escolas  ptiblicas prjmarias  gatichas  com enfase  para  oLg  "c'/ocJc;I  cJc

;%;7;:r±:::C::eiedneos;:cV5°oLV;:daaga:g=3e,n:as::t±:::?:o?arpae¥:rpde°=::::
por  aspectos  da  Zrc7cJ7.fGo  efco/c7r  e  da  renovacao  didatica.  Assim,  fiz
uma  tentativa  de  n5o  apenas  analisar  aquilo  que  estava  prescrito  em
termos     de     regulamentacao     escolar;      "ouvi"     principalmente     os
depoimentos das professoras  e procurei  coteja-los com outras  fontes  de
pesquisa.

A    analogia    estabelecida    por    Larry    Cuban,    na    citacao
reproduzida  na  epigrafe,  entre  o  trabalho  do  paleonteo]ogista  e  do/a
historiador/a da sala de aula, permite-mos refletjr sobre a dificil tare fa de
c7eb'c`cr ao  nivel  da  sala  de  aula na  pesquisa  hist6rica.  "Capturar"  o  que
aconteceu nas salas de aulas do passado 6 uma ardua tare fa. No entanto,
ela se inscreve na tentativa de urn trabalho na perspectiva de uma mjcro-
fej.a/c5r;c7 das praticas escolares.

Interessa,     aqui,    chamar    a    atencao    para    urn    aspecto
metodol6gico   fundamental   da  pesquisa   sobre  a  hist6ria  das  praticas
pedag6gicas:    o    uso    de    depoimentos    orais.    Dois    historiadores    da
educacao,  Antoine  Prost  (1974)  e  Ant6nio  N6voa  (1988), ja  alertaram
quanto  a  isso.  Ambos  insistem  na  importancia  do  uso  de  depoimentos

2000.   Para   a   realizagao   da   tese   foram   ainda   entrevistadas   22   professoras
aposentadas que atuaram no per]'odo em questao.  0 trabalho aqui apresentado 6
parte de urn dos capitulos da referida tese.
3 Renovagao  pedag6gica  tern,  aqui,  urn  sentido  amplo  que  permite  abarcar  as

diferentes influencias -da Psicologia, da Pedagogia Experimental e da Educacao
Nova principalmente  -  que  conformaram  a escola primiria na primeira  metade
deste seculo no Rio Grande do Sul. Tomo, assim, renova¢ao pedag6gica nao no
sentido tradicional de uma reforma educacional ou como uma acao especifica de
algu6m   ou   de   alguma   instituicao   em   particular,   mas   como   urn  rmo`J7.;7ie#/a
polifonico,  multiforme,  e  de  complexas  e mtiltiplas  determinag6es,  que  vat  dos
poderes  ptib]icos  educacionals,  das  instituig6es  cientificas  e  pedag6gicas,  dos
pedagogos    e    dos    espccz'a/j',g/czs'    educacionais    ts    escolas    primarias    e    is
professoras,  do  campo  das  id6ias  e  dos  saberes  pedag6gicos  is  praticas  e  ao
cotidiano   escolar   e   vice-versa.   Renova¢ao   pedag6gica   expressa   aqui   urn
conjunto  de  id6ias  e  praticas  que  visou,  principalmente  entre  os  anos  30  e  60,
estabelecer uma mudanga, uma alteragao e ate em alguns casos uma ruptura com
as praticas de ensino vigentes na escola primaria. No Rio Grande do Sul o CPOE
(Centro  de  Pesquisa  e  Orientacao  Educacionais),  criado  em   1943  e  ligado  a
Secretaria  da  Educagao  e  Cultura,  principal  6rgao  de  normatizacao  da  vida
escolar   gaticha,   foi   o   principal   responsavel   pela   divulgagao   das   id6ias   de
renovagao pedag6gica.
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orais  em  pesquisas  hist6ricas  sobre  as  praticas  pedag6gicas.  i  preciso
considerar,  contudo,  que  as  "fontes  orais  nao   sao  uma  c7/Zer7zcr/jiJcr  ds
fontes  escritas;  sao  outro  tipo  de  fontes,  nao  apenas  necessaria,  mas
imprescindivel   para   se   fazer   hist6ria"   (Joan   de   Alcazar   i   Garrido,
1992/93,   p.   48).   Pode-se   acrescentar:   imprescindivel   para   se   fazer
hist6ria  das  praticas  escolares.  Algumas  quest6es  da hist6ria  do  ensino,
do  cotidiano  das  escolas  e  das  salas  de  aula,  s6  podem  emergir  e  ser,
portanto, desvendadas e tratadas na pesquisa historiografica, a partir dos
depoimentos   orais.   i   por   isso   que   privilegio,   aqui,   as   entrevistas
realizadas com as professoras aposentadas.

As rotinas escolares na escola ptiblica primf ria gadcha:
entre a renovacao e a tradicao pedag6gica

Muitas   seriam  as  possibilidades   de   apresentar,   atrav6s  das
lembrancas  das  professoras  entrevistadas,  fragmentos  do  cotidiano  da
sala   de   aula   das   escolas   primarias.   Em   comum,   os   relatos   fazem
iefer6ncia ao tempo escolar, ao tempo da aprendizagem dos alunos, mais
extenso  em horas  de  aulas  ou em anos  escolares  (aulas  pela manha  e  a
tarde ou seis ou sete anos de escola primaria, por exemplo).  Salientam a
extensao do programa escolar, que consideram positiva e urn dos fatores
explicativos, para elas, da qualidade da escola primaria naquele periodo.
Rememoram as cotidianas atividades de c6pia e de leitura oral nas aulas
de  I;/.#grcrge#c,   a  ora€ao  na  entrada  e  na   saida  das   aulas,   os  hinos
cantados  semanalmente  mos  c`#//os`  cz'v/.cos.  Os  extensos  planejamentos
diirios, em muitos casos notumos e para varias turmas (1°  ao 5° ano em
escolas  rurais),  sao  motivo  de  surpresa  na  lembranca  das  professoras:
"no caderno tava tudo passado de noite. at611  e meia,12  horas. Como

e# #Go  cc7#sczvcz.?  IVZ3o b'ez.  co777o./ " (D.  Nair,  71  anos).

Conv6m    indagar,   primeiramente,   para    tratar   da   pratica
pedag6gica,  como  era urn dia  de  aula em uma  escola  ptiblica primaria
sul-rio-grandense    entre    as    d6cadas    de    30    e    50.    As    professoras
entrevistadas   ensaiaram   algumas   descrie6es   sobre   urn  dia   de   aula.
Atrav6s   de   suas   mem6rias   6   possivel   uma   aproximacao   com  esse
universo:

Chegavam   muitos   ate    a   cavalo    [risos].   Chegavam,
vinham  de  longe,  ai  a  gente  levava  aquela  conversinha
do   born-dia,   cumprimento!   Depois   via   se   os   temas
tinham sido feitos.  Isso a gente  fazia,  a gente  olhava pra
ver...  Dai comegava a correcao dos temas:  cada aluno  ia
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no quadro, fazia aquele tema e os outros todos corrigiam,
se  estava  errado,  se  nao  estava.  Se  estava  certo,  tudo
muito bem!  Se  estava errado...  A gente  olhava todos  os
cademos primeiro, visava se tinham  feito.  Depois  6  que
entao  vinha a corregao  que  era feita no  quadro.  Eu pelo
memos  fazia  assim.  E  se  tivesse  materia  nova  pra  dar
ap6s  a  corre9ao  entao  se  dava  mat6ria  nova  de  acordo
com o programa.  Porque  existia urn programa.  Ensinava
de  acordo  com  o  programa,  a  materia  aquela  e  dentro
daquela     mat6ria    ja     alguns     exerc{cios.     Os     mais
faceizinhos  na  primeira  vez,  depois  ia  aumentando  as
dificuldades.      [...]      Eu     fazia      bastante      exercicios.
Principalmente  a  Matematica de  modo  geral.  Agora pfa
determinadas  aulas  a  gente  tinha  que  ver  o  nivel   do
aluno.   As   changas   de   fora   [zona   rural]   era  mais   o
Portugues que 6 pr5 tentar a lingungem, pra falar, nao 6?
(D.  Sand, 78 anos).

Tin   deNa.   Gind.stica,   Religiao,   Matemdtica,   CiGncias,
Portugues. A aula era assim: tinha a oragdo no in{cio. A
o7i¢£'o~o   #it#ccr  /cz//czvcz./   Depois,    assim,   por   exemplo:
fJz'b'Jc;r;.cr. Vamos dizer: descobrimento do Brasil. A gente
explicava.  Mais  ou memos uns  15  minutos.  Depois vinha
urn    questionario.     Depots,    por    exemplo,     vinha    a
MOJejwcif7.co.  Tudo  de  acordo  com  a ZJ7`5'/tjrz.cr:  o  ano  em

que   estamos,   os   algarismos   romanos,   por   exemplo.
Depois    fie/7gr.6o:     Os    primeiros    habitantes,    o    Frei
Henrique         de         Coimbra...        E£/£fcJo5r         L`Toc7.czj.^T:         o

comportamento.   Assim,  como  se  diz?  Integrado.  Nao!
Nao    lembro    agora...     Ah!     Efflj:j.flo    g/obcI/i.zczcJo/    (D.
Iolanda, 74 anos).

0  ensino  globalizado  ao  qual  refere-se  D.  Iolanda  6  muito
freqiientemente  tambin  referenciado  nas  fontes  escritas  consu]tadas,
indicando  sua  centralidade no  discurso pedag6gico  e na pratica  escolar,
especialmente   desde   os   anos   30   no   Rio   Grande   do   Sul.   0   ensino
91obalizado   era   considerado   urn   processo   espontaneo   e   natural   de
aprendizagem,   mais   de   acordo   com   o   desenvolvimento   mental   dos
alunos e  que permitiria efetivar o processo  de ensino-aprendizagem em
situag6es  reais  da  vida,  partindo  sempre  de  observag6es,  experiencias  e
situa.g6es corroTetas (Deoreto 8020. Programa minimo a ser adotado nas
esco/c}f f?rj7%c5rjcrLT  c7o I;TLgfc7cJo,1939).  Nesse  sentido,  as  professoras  eram
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orientadas   a  trabalhar  na  modalidade   dos   sistemas   de  projetos4  ou
unidades  didaticas  ou  de  trabalho5  (caso  isso  nao  fosse  possivel,  a
orientacao  era  no  sentido  de  que  pelo  memos  se  garantisse  em  sala  de
aula  a  associacao  ou  correla¢ao  das  mat6rias).  A  globalizacao  6  a
essencia desses sistemas didaticos. A16m disso, subjacente aos projetos e
ds  unidades  didaticas  ou  de  trabalho  esta  uma  concepcao  dinamica  e
ativa   da   aprendizagem.   Nao   a   ligao   dada   pelo   professor,   mas   a
experi6ncia,   a   acao   e   os   interesses   dos   alunos   €   que   deveriam  ter
predominancia no trabalho escolar.

Pela  Revista  do  Ensino  pode-se  perceber  que  desde  o  final
dos  anos  30  a  perspectiva  do  ensino  globalizado  atrav6s  dos  projetos,
unidades  de  trabalho  e  centros  de  interesse  (0.   Decroly)  estava  em
circulacao  no  Rio  Grande  do  Sul.  A  Revista  publicou,  ao  longo  dos
anos,  resultados  de  experiencias  dessa  natureza  que  tiveram  lugar  em
varias  escolas  rurais  ou  grupos  escolares  de  todas  as  partes  do  Rio
Grande  do  Sul.  Para  al6m  disso,  a  Revista  do  Ensino  publicou  varios
p/cz73os    c7e    o!t/czs    sem    identificaeao    com    algum    sistema    didatico
especifico  mas  qiie  claramente  foram  desenvolvidos  tendo  por  base  o
ensino globalizado.

Retomando a questao das atividades desenvolvidas em urn dia
de  aula,  a  partir  das  entrevistas  realizadas,  D.   Sueli  (69  anos),  que
desempenhou   func6es   docentes   no   "Anexo"   da   Escola   Normal   de
Pelotas,   salientou   varias   coisas   em   seu   depoimento   em  relagao   ao

4"Os primeiros ensaios e a fundamentagao te6rica [dos projetos] foi realizada na

escola  primaria  experimental  da  Universidade  de  Chicago,  onde  JofeH  Deri4;ey
sucedeu   James   Parker,   em   1896.   [...]   Os   modelos   didaticos   foram   depois
aperfeiqoados por muitos  dos  discipulos de  Dewey.  Entre  os  discfpulos  diretos
deve  ser  destacado  Wz./7zcrrm  Heczrd Kj.rprzr7'ck,  colaborador  de  Dewey, ja  enfao
no  reczc.J!ers  Co//cge,  da Universidade  de  Columbia,  em  New  York;  e  entre  os
demais,   que   especialmente   cuidaram   dos   modelos   didaticos,   J.   Sfct;6J#Lgo#,
Collings e Eltworth Wells.  AL pa,rdr de 1918, a, deno"inap~a.o sistema de profetos
tomou-se   corrente"   (Lourencco   Filho,    1969,   p.    198   e   200).   Os   projetos
"implicam a globalizagao dos conhecimentos" e sao "a vida transplantada para o

seio  das  classes,  com  toda  a  riqueza  de  seus  aspectos  de  acao,  pensamento  e
sentimento" (Lourengo Filho,1969, p. 207).
5  Nos  documentos  pesquisados  (Revista  do  Ensino,  Programa  de  Ensino  de

1939,  Boletins  do  CPOE)  aparecem  ambas:  ##r'c7ocJes  cJz.dd/7'ccr,f  e  iw#j.c7czcJes  cJe
/rczbcz/fro.   Lourenco  Filho  (1969,  p.   214)  apresenta  separadamente  esses  dois
modelos  didaticos.  Para  o  que  aqui  mos  interessa,  no  entanto,  o  importante  6
perceber que  no  caso da divulgacao  desses processos de  ensino no  Rio  Grande
do Sul, o que realmente importava era o principio da globaliza¢ao do ensino.
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cotidiano  escolar:  a  organizacao  antes  do  inicio  das  aulas,  as  vistorias
das  inspetoras  mos uniformes  dos  alunos,  as orac6es  iniciais,  a  correcao
dos temas de casa, a argtiigao da licao.  Veja-se o que eta diz:

Batia a sineta, o pessoal  fazia fila,  ai a professora ia pfa
frente  dos  alunos  em  fila.  [...]  Era  assim:  1a , 2a , 3a , tudo
em  fila.  Ai  entravam pra sala de  aula e  tudo,  assim,  em
fila  pelos  corredores.  Era  outra  organizag5o,  precisa  tu
ver!  [...] Tudo de uniforme. As inspetoras ja vinham, elas
lam   tirando   assim   fora   da   fila:    "Fulano   falta   isto.
Fulano"„.  Era  saia  pregueada,  eu  me  lembro,  uma  saja
pregueada    e    uma   blusinha.    Era    bonitinho    aqueles
uniformes!   [...]   As  professoras  lam  buscar  os   alunos.
Cada  urn  pegava  os  seus  e  levava  pri  sala  de  aula  e
come9ava, a  aula. Eles  cantavam.  Antes  a  genie  rezava!
Sempre  rezava!  Ave-maria  pelo  menos  rezava,  n6?   AI
sentavam  e  ja  come¢ava  a  aula.   Primeiro  comgia  os
temas  de casa.  E  a gente tinha que examinar urn por urn
pra ver se  fez.  Por isso que eu digo, a gente nao sentava
nunca.  Nao  tinha  condig6es,  passava  entre  as  classes.
Entao  ia  conferindo,  mesmo  se  corrigisse  no  quadro  ia
passando  e  perguntava,   assim,   interrogava  muito  eles
tamb6m pra ver  se tinham  feito  direitinho,  se  sabia, n6?
Entao...  hoje  eles  [os  ex-alunos]  dizem:  "ah!,  eu  ficava
ate  nervosa!  A  professora  fazia  assim:  passava  o  dedo,
assim,    fulana!    Onde   cala!    Nao   era   por   ordem    de
chamada.  Fulana,  como  6  isto  assim?  Entendeste  isto?
Faz  assim,  esta  conta!   Vein  aqui  fazer!"  E  elas  ainda
falam:  "a  gente  tremia  quando  chegava  nossa  vez".  [...]
A  gente  sorteava.  Pegava,  assim,  urn minero  qualquer,
chamava a fulana e perguntava sobre o tema de casa pra
ver se fez, se entendeu.  [...]  Depois seguia a aula normal.
Explicava  a  ligao  do  dia.  Se  era  A4cz/emd#'c'cr,  ensinava

problema,     conta,     express6es,     equag6es,     ja     mais
adiantados,  n6?  Muda  de  sinais,  aquilo.  Eles  pegavam,
normalmente    pegavam    [...].    Fazia    muito    exercicio.
Completar   com   letrinha   e   a   gente   fazia   figura,   por
exemplo, fazia... sei la, uma laranja, botava laranjal. Nao
sei nem desenhar, mas eu fazia urn p6 de laranja e umas
quantas laranjeiras  [risos].  A gente fazia,  assim, pra eles
verem ,             p lural             me sin o :             crianca/cri anc as ,
coragao/corag6es,   entao   a   gente   fazia   urn   desenho,
mostrava.  Muito  exercicio,  assim,  de  fixacao.  Acho  que
eles tinham que enxergar...
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0s diferentes depoimentos das professoras revelam que havia
uma certa regularidade no trabalho cotidiano de sala de aula:  orapao no
inicio da aula, canto,  corregao do tema, revisao de cademos,  exposig5o
oral  da  lieao  do  dia,  leitura  oral  e  c6pia,  eram  as  atividades  diarias.
Quanto is outras disciplinas escolares, que nao fossem a I,I.#g"c!gem e a
A4czfemdfz.ccz,  havia  uma  altemancia  em  diferentes  dias:  urn  dia  havia
aulas  de  Cz.G#c7.c}s,   em  outro,  aulas  de  fJ;.sfc5rz.cz  ou  de  Geogra#c},  em
outro, de Mcksica, de Edueagao Fisica ou de Trabalhos Manuals . Parrece
que havia uma certa flexibilidade em relacao aos horarios das diferentes
disciplinas  e  urn  certo  poder  de  decisao  das  professoras  nesse  sentido.
Exceto  no  caso  da  i/.77gwczgrm  e  da  A4czfemc5/i.ccz,   que  Cram  diarias,  o
tempo-espaeo  para  as  outras  disciplinas  era  dado  fundamentalmente
pelos   programas   de   ensino   (disciplinas   cujos   programas   Cram  mais
extensos  supunham  major ndmero  de  aulas  semanais,  ao  contrario  das
disciplinas com memos conteridos).

0  que  merece  ser  observado,  em  se  tratando  das  praticas
pedag6gicas, sao as formas pelas quals as professoras resolviam os seus
problemas    em    sala    de    aula.    As   professoras    buscavam    solu¢6es
individuals ou com auxilio de alguma colega de profissao para tratar de
quest6es como a disciplina dos alunos,  a (re) organizapao de horarios, o
desenvolvimento do trabalho em tumas numerosas.

Na resolugao dos problemas da pratica, o mais recorrente  era
uma   certa   "solidariedade    profissional"    entre    as   professoras.    Tres
situag6es   narradas   pelas   entrevistadas   revelam   como   as   professoras
transgredian  as norinatizac6es  e  as orientag6es oficials construindo, na
pratica,   solng6es  criativas  para   seus  problemas.   A  prjmeira  delas  6
narrada por  D.  Nelly  (professora no  curso  primario  "Anexo"  a Escola
Normal),   sobre   como   as   professoras   resolviam,   na   sua   escola,   os
problemas de indisciplina dos alunos; a segunda, contada por D. Cecy, 6
sobre  a  forma como  #egocz.czvcim,  entre  elas,  as prob/emc5fz.cczs  aulas  de
Ccz#fo  e  de  ECJ"c.cz€6o  Fz'sz.ccz,.  e  a  ultima  6  urn relato  feito  por  D.  Sueli
sobre o uso do espago escolar. Veja-se o que cada uma delas relatou:

Porque  ali  [Anexo  da  Escola  Normal]  era  assim:  se  os
alunos  Cram  mal  comportados,  a  gente  nao  podia botar
pra  rua,  porque   vinha  uma  professora  la  do  Normal,
vinha e perguntava:  porqiie  esta crianca es fa  aqui?  Esta
crianca  nao  pode  ficar  aqui  fora.  Tu  tens  que  assumir

:S:ae;:i:n„C„a:roa£:°od:?roTacnod„a;,.:::a?rfdvt::te°sr%.aEo"u'g:
aula me  mandava  urn aluno:  olha  Nelly,  ele  vai  ficar ai
urn  pouco  contigo!  E  eu  concordava.  Ou  eu  mandava
[alguni aluno ] pfa ela (D. Nelly, 77 anos).
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A gente dava, tamb6m, Educacao Fisica e Canto.  Ent5o,
como  eu  sou  uma  pessoa  sem  voz,  sem  ouvido,  muito
desa;ftnda,, trocdvamos!  Eu dava Educa?do Fisica para
rna  classe  que  a profiessora tivesse  uma  boa voz  e  ela
c7c7vc7  Ccz#fo pcrrcz  ";.",  porque  tinha  Canto  e  Educacao
Fisica com nota.
[...]   Eu  nao  podia  dar  Canto  de  jeito  nenhuni!   Entao
sempre encontrava uma pessoa de boa vontade.  Ecj c7czvc7
Educacao  Fisica para  a turma dela e  ela dava  Mdsica
na mesma ocasido. Trocdvamos direitinho o hordrio (D.
Cecy, 80 anos).

Pfa vir pfa cidade era de 6nibus. A gente vinha... a gente
dava  aula...  ai  sabado  sim,  sabado  era  aquela  confusao
porque n6s duns queriamos dar aula de manha porque ao
meio-dia  a  gente  queria  vir  embora  no  6nibus.  Tinha
horario,  assim,  do  6nibus:  era meio-dia  e  depois  s6  de
nohe.   A{   entdo  fizemos   assim:    enquanto   uma   dava
Educa¢do  Fisica ou aullnha prdtica ld pela rua a outra
ficava na sala de aula duos horas. Eritrava, a outra saia!
Trisos+  Sei  que  a  gente  se  combinava  e  dava  certo  a
coz.sc7...  (D.  Sueli,  69  anos).

A   autonomia   e   a   singularidade   das   ac6es   docentes   na
resolugao   dos   problemas   em   relagao   a  indisciplina   dos   alunos,   ao
programa de ensino, ao tempo-espapo da escola, indicam que mesmo em
sifuap6es  de  urn  ensino  muito  controlado  e  ordenado  como  as  que  as
professoras  viveram  e  atuaram,  especialmente  nas  d6cadas  de  30  e 40,
foi  possive]   a   I.#i/e#€.ao  de   estrat6gias   que  nao  Cram  decorrentes  de
dispositivos  escolares e de orjentac6es pedag6gicas, mas da criatividade
e das necessidades impostas pela pr6pria pratica. Configurava-se, assim,
urn    saber   e    urn   fazer   pedag6gicos    baseados    em   uma   rec7e    c7e
sol.idariedade prof issional e r\a, cumplicidade on+re os pa;res de profissta,o
e de escola.

Os   problemas   reais   da   sala   de   aula   impunham   solng5es
reinventadas   e   recriadas   cotidianamente.   Turmas   numerosas,   salas
pequenas  e,  por  mais  que  o  agriipamento  de  alunos  fosse  feito  sob
crit6rios  que  supostamente  garantiriam  a  homogeneidade  do  grupo,  a
singularidade     dos    processos     de     aprendizagem    impunha    ritmos
diferenciados    entre    as    criancas.    Assim,    em    relaeao    aos    grupos
numerosos as professoras adotavam as seguintes condutas, como relatam
algumas das entrevistadas:

E:...  Mas  ai  eu  fico  pensando  como  6  quLe  a  professora
fazia com turmas t5o gTandes?
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D. Eva: Tinha de fazer em grupo!

8:.i:#t:n?hadefazeremgrupo4ge„,e/az,ooss,„
urn  aluno   estd   melhor,   ensina   o   que   estd  pior.  "Veli
ajudar o fulano fazer isto, que ele nao sabe, enquanto eu
fapo isto aqui"... Tinha que achar urn expediente nao 6?
E:  Sim, e cada dia pegava urn aluno ou o melhor?
D.    Eva:    Nao,    era    conforme    a    circunstancia,    n6?
Geralmente  era  uma  aula  coletiva,  mas  quando  havia
uma chance de a gente poder fazer isso fazia... porque eu
achava que era born para todos (D. Eva, 88 anos).

[...]  Mas  pelo  m6todo  silabico  6  mais  facil  [alfabetizar]
porque  aquelas  crianeas  que  t6m  mais  dificuldades,  que
nao   aprendem  pelo   M6todo   Global,  porque   elas  nao
acompanham,  n6?...  Entao  a  gente  tinha  que  fazer  as
turmas!   E  isso  6  muito  importante,  n6?   Por  exemplo:
comecava  ensinar,  dava  a  minha  aula  geral.   01ha,  tu
pegava  uma palavra,  vamos  dizer,  vanios  comegar pelo
m6todo   Lili,   o  cartaz:   E"  777e   c.feczmo  I z./z..   Quer  dizer,
aquilo   era   tudo   decorado.    Depots   tinha   urn   cartaz
enorme, com desenho,  figura da Lili.  E, depois, tinha as
faixas   pra   reconhecer   as   frases.   I...]   Quer   dizer   que
aquele  m6todo  era  muito  born,  mas  os  mais  atrasados,
mais   lentos,   nao   aprendiam,   entao   cz  ge#fe   /;.#feci   qzje
c7;.v;.c7j.r    cz    fzjrma.    Entao    quer    dizer    que    era    muito
atendimento individual tamb6m.  [...]  Eu dividia a turma.
Sempre  tinha  uns  alunos  que  aproveitavam  mais,  entao
aqueles  ficavam  tomando  conta  ou  entao  dava trabalho
pra  uma  turma  e  ia  atender  outra  turma.   E  os  outros
passava  desenho,  os  mais  atrasadinhos,  tinha  que   ser
desenho  ou  alguma  coisa  mais  acessivel  (D.  Nelly,  77
anos).

Na pratica o que  se observa 6  que havia uma coexistencia de
aspectos  do  ;nsino  ind;vidral,  do  ensin;  simultdneo  e  ate  do  mcktuo6 ,

6"0 ensino individual  consiste em que o professor instrui  separadamente a cada

crianga.  Sua principal vantagem reside na possibilidade de adaptar o ensino aos
diferentes  ritmos  de  aprendizagem,  posto  que  o  professor  exerce   uma  apao
particularizada sobre cada aluno.  [...] A expansao da instrugao primaria requeria
idealizar  urn sistema de  ensino  distinto  do  individual,  e  os  lrmaos  das  Escolas
Cristas encontTaram uma das  formas  que teria maior sucesso, conhecida com o
nome de sistema simulfaneo.  0  que distingue esse  sistema 6 a classificaeao dos
alunos  em  sec6es,  atendendo  ao  seu  nivel  de  conhecimento.   Desta  forma  o
professor, em vez de centrar-se em un tinico aluno, tal como sucedia no sistema
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compondo  aquilo  que  alguns  autores  iriam,  entao,  caracterizar  como
e#sz.#o  »%.sfo.  "Geralmente  era  a  aula  co[etiva,  a  aula  geral"  dizem  as
professoras,   contudo,  havia  tamb6m  outras   formas   de   condugao   do
trabalho  em  sala de  aula que nao  seguiam apenas o  sistema simultaneo
todo  o  tempo,  com  tare fas  coletivas  sendo  executadas  por  todos  os
alunos a urn s6 tempo. As atividades podiam variar: organizar a au]a por
grupos,  designar tare fas  diferentes  para  determinados  alunos  ou  grupo
de  alunos,  dividir  os  a]unos  em  turmas  diferenciadas,  destacar  alunos
considerados com maior capacidade para ensinar outros alunos, etc.

Essas  quest6es mos  remetem  diretamente  para  a  organizacao
do trabalho pedag6gico na sala de aula, para a autonomia docente nesse
espapo e para a questao  c7c7/ormcz ou c7crs/ormc}s de ensinar:  os m6todos
pedag6gicos.   Discutir   os   m6todos   de   ensino,   no   entanto,   6   algo
extremamente      dificil.      Ele      6      sempre     resultado     de     mtiltiplas
determinae6es:  das  concepg6es,  representag6es  e  experiencias  de  quem
ensina,  das  condic6es  do  aprendiz,  do  conterido  a  ser  ensinado,  dos
suportes  materials  utihzados,  das  condig6es  concretas  da  escola,  das
correntes  e  tendencias  pedag6gicas  em  voga.  Nao  6  possivel  demarcar
linhas  divis6rias  na  hist6ria  do  ensino  afirmando  que  o  uso  de  urn
determinado     m6todo    pedag6gico     esteve     em     vig6ncia    em     urn
determinado periodo e depois foi simplesmente substi.tu]'do por outro. As
formas de ensinar adquirem legitimidade e /rc7c7z.€go.  Ha alguns m6todos

que  do  ponto  de  vista  das  teorias  pedag6gjcas  tern  major  ou  menor
legjtimidade  e  hegemonia em  6pocas  determinadas.  Na pratica escolar,
por6m,  coexistem  m6todos,  ou  seja,  formas  diferentes  de  ensinar.  E  o
caso  do  periodo  em  questao.  Os  principios  dos  m6todos  ativos  que
incentivavam os centros de interesse, os projetos, as excurs6es, a relagao
da aprendizagem com a realidade do a]uno, coexistiram com as praticas
de memorizagao, da repetigao, da c6pia, etc, na escola primaria. Decorar
e   memorizar,   embora  ja   fossem   praticas   condenaveis   pelos   novos
m6todos de ensino amplamente divulgados nas d6cadas de 40 e 50 pelo

individual,  se  ocupava  simultaneamente  de  toda  lima  segao,  multiplicando-se
assim  o  tempo  que  podia  destinar  a instruc5o  de  cada  aluno".  [...]  0  sistema
mhtuo   "foi   regulamentado   pelos   ingleses   Bell   e   Lancaster.   [...]   Os   alunos
tambem  se  classificavam  em  sec6es,  mas  o  nrimero  desses  era  superior  ao
contcmplado  no  sistema  simultaneo,  podendo  inclusive  diferenciar-se  distintos
grupos dentro de cada segao.  [...] A classificacao era fl.exivel, visto que podia ser
distinta para cada mat6ria de ensino, enquanto que  no  ensino simultaneo existia
uma maior rigidez.  Esta classificapao matizada e flexivel resulta factivel devido
a  que  nao  era  o  professor  quem  ensinava  diretamente  aos  alunos,  mas  os
instrutores" (Narciso de Gabriel,1990, p. 379-380-381).
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CPOE, pela Revista do Ensino, pelos cursos de formapao, Cram praticas
comuns  e legitimas na compreensao de  algumas das professoras.  0 que
estava em pauta era:  "conservar da tradieao o que for born;  evitar entre
as  inovag6es  as  que  seriam  perigosas"  (Adolphe  Ferriere,  1934,  p.  79).
No  caso  das  professoras,  muitas  vezes  elas  evitavam  (ou  recriavam!)
aquilo  que  consjderavam problematico  (por  exemplo,  como  relatou  D.
Nelly,   utilizar   o   m6todo   global   para   todos   os   alunos).Veja-se   os
depoimentos das professoras erin relapao aos processos de ensino:

Agora,  assim, /c!z;.cz  cZc'c.orc7r  cz  fc7bwczcJcz.   [...]  Conheciam

toda a Hist6ria,  a Geografia,  a tabuada...  aquilo...  conta,
tu   nao   errava   nunca!    Problema.   [...I   Naquele   nosso
tempo era decorado mesmo !
[...]  Os verbos,  cr ,ge72fe/c7z;.c] e/es cJecorcw Agora nao ten
neiha  disso.   Eles   decoravam   e   a   genie   tomava   deles.
Depois   entao   a   gente   tomava   deles   e   depois   entao
aplicava  no  exercicio,  ne?  Hist6ria...  nem  me  lembro.
Mas a Hist6ria era bern antiga tambem. A Hist6ria, agora
vein com muitos exercfoios, antes nao!  Vinha a Hist6ria,
por  exemplo,  a  descricfro  de  cada  parte  da  Hist6ria,  a
gente  6  que  tinha  que  preparar para o  aluno,  porque  se
desse pra eles,  eles nao  iam entender nada (D.  Sueli,  69
anos).

Eles   aprendiam  tudo   que   era  de  Matematica.   Mc7s  c7
fczb#czc7cz  scmpre  77c7 po#Jc7  cJcz  /z'#g"c}.   Tinha  que  ser!   [...I
A gente fazia jogo. Tres vezes quatro, mais cinco, memos
dois,   vezes  oito  e  assim   se   fazia.   [...]   Pra  vcr  quem
ganhava. Aquilo era uma coisa medonha! Eles gostavam.
Sete  vezes  oito?  Urn  gritava:  cinqtienta  e  seis.  Memos
dois,  mais  quatro,  vezes  cinco,  dividido  por  tres.  Quer
dizer que aquilo exercitava tamb6m, n6? Era muito bom!
(D. Maria de Lourdes, 80 anos).

Em uma das escolas em que D. Sueli (69 anos) atuou, decorar
era uma pratica condenada pela pr6pria diretora. D. Sueli encontrou uma
solugao  para  continuar  desenvolvendo   urn  tipo  de  trabalho  quc  ela
acreditava que apresentava resu]tados positivos :

Uma  coisa  que  eu  fazia  muito,  a  diretora nao  queria ja
naquele  tempo,  eta nao  queria,  por exemplo,  decorar  a
tabuada.  Ela,  assim,  achava  que  em  aula  a  gente  podia
fazer exercicio, cantando  com eles,  falando  em voz alta,
eles decoravam, n6? Mas n6s fazia muito copiar. Quando
eles nao sabiam a tabuada, erravam, entao a gente fazia:
copie,  por exemplo,  cinco  vezes  a tabuada  do  move.  A{
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eles  copiavam.  Mas  ai  no  tempo  da  D.  Zilda,  a  gente
fazia    meio    camuflado    [risos].    Eles    chegavam,    os
coitadinhos  chegavam,  com as tabuadas copiadas.  Ai eu
pegava aquelas folhas e meio escondia, nao dava pta ela
vcr.  Dai  ela ja nao  deixava!  Essas  coisas  e[a nao  queria
mais!

A pratica de  perguntas-respostas,  das  c6pias,  da  leitura oral,
de   "tomar"   a  ligao,   de  conjugar  os  verbos,   de  regras  gramaticais  e
ortograficas, da caligrafia, fazia parte da rotina da aula:

[...]  Urn dia era ponto  de  Geogrcz¢c},  outro  dia era ponto
de  f7is/C;r/.a, outro dia ....  tinha  Grczmc5Zz.ccz naquele tempo.
Os  verbos,  os  substantivos,  adjetivos,  pronomes,  tudo
tinha que saber.  Eu perguntava.  Era pergunta e resposta.
E  tudo  aquilo  era passado  por mim,  menina!  Nao  tinha
nada preparado,  era eu  que  tinha  que  preparar!  Nao  sei
como 6 que eu vencia!  (D. Nair, 71  anos).

A   gente   tinha  na   escola  aula,   por  exemp]o,   aula  de
Portugi+es.    Todos    os    dias    tinha    Porfwgz4Gs'.    Leitura,
ditado,   era  indispensavel  a  c6pia  que  eles  faziam  em
casa.   [...]   A  gente  tinha  muito  trabalho  por  isso.   Eles
tinham  urn  cczc7er#7.#feo  c}e  cc;pz.a.  Eles  faziam  a  c6pia  e
traziam  e  a  gente  colTjgia  a  c6pia  se  era  bern  feita.  Eu
dizia:  quero  uma c6pia aqui, essa pagina, daqui ate aqui.
[...]   Ai  no   outro   dia  tu   comentavas   com   eles   aquela
c6pia.  Eles  faziam  a  licao,  comentavam  aquela  c6pia.
Por exemplo, tu querias dar Descobrimento do Brasil, tu
preparavas urn trechozinho na tua linguagem e isso era o
que eu  fazia.  [...]  Em  geral  todos  gostavan de  fazer,  de
trabalhar    nesse    sentido.    A    gente    fazia    e    depois
aproveitava aquilo pfa  uma  intexpretagao  de  leitura,  pra
ditado,   a   gente   aproveitava...    [...]   Os   nossos   alunos
tinham     ccz/z.grc7/cr,     n6s     tinhamos     urn     cczcJer#o     c7e
c.c7/f.grcz/cr,  era  uma  coisa  muito  boa.  Aquilo  deixava  a
letra parelha, muito melhor, n6? 0 verbo, eles tinham urn
ccrc7cr7?o   c7e    verbo.    Conjugavam    o    verbo    inteirinho,
sabiam    conjugar    em    todos    os    tempos,    pessoais,
impessoais.  [...]  As  func6es das palavras, aquela parte da
Grcz"cj//.cc}, a fun€ao da palavra qz4c, do se.  [...]  Todas as
func6es   da   palavra   g%e,    o   g~e    substantivo,    o   qzte
adjetivo,  preposigao.  A  gente  dava  regras.  Tudo  tinha
regras.  [...] A gente dava regrinhas pfa eles.  Antes de p e
b, s6 se escreve in... Ai vinham varios exercicios pfa eles
aprenderem.  [...]  Quando eu estudei tinha os  cczc}er77oLT c7e
verbos.     Eram     uns     cademos     compridinhos.     Eram
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compridinhos  assim  e  dessa  largura  [gestos],  e  all  se
escrevia  todos  os  verbos.  [...]  Se  escrevia  em  casa,  era
em casa, o trabalho de casa. [...] 0 trabalho da professora
era maior porque tu tinhas que corrigir, tinhas que vcr se
estava  certo,  se  os  tempos  dos  verbos  estavam  certos,
tudo  direitinho.  E  se  tomava  os  verbos!...  (D.  Maria de
Lourdes, 80 anos).

01ha, eu preparava as aulas.  Tinha os cademos, tinha os
livros,  nao  6?  Procurava  gravuras,  figuras,   que  mats?
Procurava   uma   maneira   de   tornar   o   ensino   mats
agraddvel.     I+nha     Matemdtica,      Portuguas,     t+rha
co77zpos;.€ao  que  era dificil,  todos  os  dias.  No  Po;.fwg#Gs
as  aulas  de...  urn pouco  te6rica,  assim,  nao  6?  E mw;.fos
exerc!'cz.o.`'  grcrryco//.cczz.s`.   S6  o  que  dava  mais  motivacao
era  composigao,  n6?  Mostrava  uma  figura,  comentar...
comentar   a   figura...   Assim,   mais   era   gravura,   muita
gravura,   a  gente  usava  muita  gravura!   (D.   Nelly,   77
anos).

Esses relatos nao podem, contudo, dar uma falsa impressao. A
escola  da  primeira  metade  do  s6culo  XX  nao  era  uma  escola  apenas
mnem6nica,    enfadonha   e    livresca.    A    lembranea   de    D.    Iolanda,
anteriormente  reproduzida de  que  o  ensino  era g/obczJz.zczcJo,  denota  que
havia  tentativas  de  estabelecer  processos  ativos  de  ensino.  0  ultimo
relato reproduzido  acima,  de  D.  Nelly,  tamb6m  indica que  esse  foi  urn
periodo no qual houve urn es forgo em propor altemativas nas fomas de
ensinar:  tomar  o  ensino  mais  agradavel,  garantir  a  motivaeao  para  as
atividades diarias,  utilizar gravuras no processo de  ensino,  sao algumas
das  quest6es  que  a  entrevistada  relembra  em  relacao  ao  cotidiano  do
trabalho docente. Veja-se, tamb6m, o relato das aulas de D. Maria Freda
(79     anos),     quando    trabalhou    no     curso     elementar    da    Escola
Complementar  de  Pelotas.   Muito  provavelmente  esse  relato  6  de  urn
periodo quc se situa entre o final dos anos 30 e infcio dos anos 40:

As    professoras    se    reuniam    todas.    E    sempre...    a
orientadora  sempre  orientava.  A  Jurema Lopes  foi  uma
grande  orientadora.  Eu acho!  uma beleza!  Uma ocasiao
eu   tinha   uma   aula   sobre   a   circulapao,   era   para   o
Admissao [5° ano]. Enfao...  "o que eu fago, meu Deus do
ceu?  Como vou ensinar isto?"  [...]  "01ha Maria,  se  fosse
tu eu fazia assim: procurava adquirir urn coracao de boi".
Sabe  que  foi  un  sucesso  minha  aula  com  coraqdo  de
boil Te juro!  0 coraqdo colocado em cima da mesa... Eu
hoje  nao   sei  mais  nada  mas  naquele  tempo  tava  tao
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preparadinha que eu dei  uma aula sobre circulapao  com
aquele corapao. As criancas se encantaram!  [...]
Uma ocasiao n6s fizemos  uma...  ate era uma Semana da
Patria  e  a  D.  Maricota  [diretora]  designou  o  seguinte:
"cada  aula  deve  desenvolver  urn  plano  diferente".  Era

sobre  o  ferro,  o  acticar,  sobre  o  trigo.  Eu  era  o  ferro.
Imagine  tu,  o  ferro!  Tinha  que  pesquisar  o  ferro.  Entao
ele comigo, meu marido, disse:  "Maria, se tu fizeres com
as criancas urn... uma..."  Como 6 que chama? Aquilo que
escorre  o  ferro,  como  6  o  nome  do  aparelho  aquele?...
N6s   fizemos   de  barro   [risos].   Mas   ficou  tao  bonito!
Porque  o  ferro,  n6s  tiramos  o  merctirio  do  term6metro
entao aquela partezinha que escorria assim n6s pusemos
o  merctirio  e parecia o  ferro.  0lha,  foi  urn trabalho  tao
bonito!  Cada urn desenvolvia urn plano.  Era  Semana da
Patria.  Depois,  entao,  foi  tudo  exposto,  apareceram  os
pais  pra  visitarem,  as  pessoas...  Foi  urn trabalho  muito
bonito!   [...]  Semana  dr  Patria  p]`a  n6s  era  assim:  "meu
Deus!    Vai    chegar    setembro!"    E#grc7cczcJo    gc/e    #C;s
tinhamos que desenvolver uma coisa diferente!

rr¢c7z.f¢o    esco/czr    e     inovaeao    didatica    somavam-se    e
compunham a vida escolar em seu aspecto mais peculiar: no processo de
ensino.  0  que  denominei  aqui  de  ;~e#ovczfGo  e  de  tJ'c}cJz.€Go pecJczg6gJ.ccz,
aproxima-se,  de  alguma  forma,  daquilo  que  Roberto  Moreira  (1955)
indicou  em  seu  estudo  sobre  a  escola primaria no  Rio  Grande  do  Sul,
como  sendo  d"czs  mefocJo/ogj.czs  em  uso nas  salas  de  aulas..  uma  ativa e
outra  formalista /  automatizadora  (p.  131).  Embora  longa,  a  citapao  6
importante:

[...I    Em    outro    grupo    cscolar,    vimos    uma   jovem
professora,  que  iniciava urn grupo  de  alunos  de  la  s6rie
em  leitura,  faze-1os  reconhecer  letras  escritas  no  quadro
negro. Usava de artificios como este:  "Qual 6 o z.? -Veja
ben que ele tern urn pinguinho em cima". - "Qual 6 o o?
Nao sabe? - F. a rodinha com uma peminha para cima".
Nada   que   mos   lembrasse   uma   situapao   global   estava
sendo realizado. A resposta explicativa anossa pergunta,
sobre   os  motivos   disso,   foi  pronta,   sem  rebugos:   "0
m6todo  global  exige  muito  tempo;  geralmente  nao  da
para ensinar a ler s6 mum ano; os alunos desta turma sao
os  mais  fracos,  os  que  obtiveram  resultados  piores  mos
testes ABC; por isso, nao posso usar outro m6todo, sonao
eles nao aprendem nada".  Examinamos  o  livro de texto;
era uma cartilha de tipo ABC, de soletrapao.
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Ainda,    em    grupo    da    Capital.    encontramos    duas
professoras  que  telitavam  o  m6todo  global,  partindo  de
hist6rias  criadas  no  pr6prio  ambiente  da  sala,  com  toda
uma     s6rie     de     atividades     con.elatas     de     desenho,
modelagem, recortes, etc.  Tats professoras se arriscavam
a perder tempo,  mas  tamb6m  lan9avain  mao  do  recurso
de  "sistematizar"  a mat6ria,  embora nao fizessem uso  de
uma  cartilha  ou  de  urn  livro  de  leitura  especifico.  rcr/
processo  de  utilizar  duas  metodologias,  uma  bern  mais
ativa,  requerendo  atividades  extraclasse,  e  outra  mais
formalista  e  automatizadora,  enconlramos  em  oito  dos
97.apo6'  esco/czres  q"e  `Jz.,s'z.famos:.   [...]   0   que  mos  ficava
patente  6  que  as  professoras,  desejosas  de  aplicar  bons
m6todos  de  ensino  se  viam  na  contingencia  de  ensaia-
los, uma vez por outra,  q#czb'e cz  zz'r.t/O cJc  rec7-ecr¢.&O, mas
sem deixar de conseguir as memorizap6es e mecanismos
mentals  que  seriam  testados  mos  exames.  Este  segundo
aspecto  era,  nao  ha  ddvida,  o  mais  importante  para  a
professora (p.131. Grifos meus).

Veja-se  que  estabelecia-se,  por  urn  lado,  lima  relacao  entre
m6todos  ativos  e  recreacao.  A  questao  da  exig€ncia  de  tempo  para
desenvolver processos  ativos  de  ensino  ou  a  "perda  de  tempo",  ao  que
tudo indica, Cram apontadas pelas professoras como problemas de dificil
superagao  para  o  trabalho  com uma metodologia de  carater mais  ativo
(centros  de  interesse,  projetos, unidades didaticas,  etc).  A memorizagao
e  a  "sistematizacao  da  mat6ria",  por  outro  lado,  estavam  associadas  a
necessidade   de   preparar  os   alunos  para   os   exames   finals.   Estavam
atrelados,   assim,   m6todos   de   ensino   e   processos   avaliativos   com  a
centralizacao das provas objetivas (provas elaboradas e distribuidas pelo
CPOE e aplicadas em todas escolas primarias do Estado gadcho).

Alguns    limites    para    o    processo    de    inova€ao    escolar
decorriam, portanto, de imposic6es pedag6gicas que estiveram no centro
dos debates,  das  decis6es  e  das ae6es educacionais no periodo  dos  anos
40-50.  i  o  caso  dos  exames  finais  ou  tambem  denominadas  provas
objetivas.  Eis  o  que  encontrou o  professor Roberto  Moreira  (I 955),  em
urn grupo escolar da capital, que aponta nesse sentido mais uma vez:

Em rna classe de 4° ano, em Porto Alegre, vendo que os
alunos    faziam    exercicios    fora    da    situapao    global
recomendada nas instruc6es, interrogamos a professora a
respeito.  Explicou-mos  que  procurava  a  correlacao  das
mat6rias  atrav6s  de  centros  de  interesse  e  de  pTojetos,
mas que, de tempos em tempos, tinha que "sistematizar a
mat6ria",  coisa  que  interpretamos  como  organiza-1a  em
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seus    compatimentos    respectivos,    mais    ou    menos
estanques,  tendo  por  ot)jetivo  as  provas  ou  exames  clue
decidiriam  da  sorte  de  seus  alunos  e,  ate  certo  ponto,
tamb6m   da   confirmacao   da   capacidade   didatica   da
pr6pria professora (p.  130).

Talvez    em    decorr6ncia    disso,     o    movz.in/c.77fo     rcJ77ot;c7cJor
encontrava   algumas   resistencias   e   dificuldades   no   cotidiano   escolar.
Uma  correspondencia  de  11   de  outubro  de  1934,  dirigida  ds  diretoras
das  escolas  ptiblicas  do  Estado  e  assinada  pelo  entao  Diretor  Geral  da
Instrugao    Phblica,    Augusto    de    Carva]ho,    revela    as    dificuldades
encontradas  na  "aplicacao"  da  "modema pedagogia"  nas  escolas.  Diz  a
correspondencia:

Chegando   ao   conhecimento   desta   Diretoria   Geral   a
denincia  de  que  em  varios  estabelecimentos  do  Estado
as    auxiliares    de    ensino    nao    poem    em    pratjca   as
exjgencias    da    modema    pedegogia    nas    lic6es    que
professam,   fazendo   decorar   pelos   alunc)s   trechos   de
livros    e    pontos    por    elas    organizados    e    ditados,
determino-vos severas providencias no  sentido  de  serem
os  planos  de  aula  organizados  pl`eviamente  e  langados
nas  cademetas  a  tanto  destinadas:  artigo  30,  1etra  c  do
decreto  3.903,  fiscalizada de  perto  a sua aplicacao  ativa.
Chamo  particularmente  a  vossa  atengao  para  o  ensino
das  primeiras  letras  pelo  m6todo  sintetico-analitico  em
que se ten verificado o fato lamentavel de` por inctiria e
descaso    dos    professores,    decorarem    as    criangas    o
compendio. Deveis providenciar de logo e com energia o
restabelecimento   da  boa  norma  do   ensino   evitando  a
passagem de  li96es sem que os alunos leiam e escrevarn
as  palavras  da  anterior  (Augusto  de  CT=1ho.  Diretor
Geral     da     Instrngao     Pdblica.      Circular     n°      8501,
11/10/1934).

Conforme  afirmei,  urn dia  de  aula  comportava  as  atividades
da oracao,  do canto,  da correcao  e revisao dos temas,  da exposicao  oral
da   professol-a,   da   "hora   da   lic5o"   -   momento   em   que   os   alunos
respondiam quest6es  orais  -,  da  c6pia de textos e  da leitura oral.  Havia,
contudo,  situae6es pedag6gicas que estavam associadas  ds  datas civicas,
re]igjosas  e  do  calendario  civil.  0  planejamento  escolar e  as  atividades
diarias   em   sala   de   aula   pressupunham   muitas   atividades   ancoradas
nessas datas.  Quem melhor expressa de  forma sunariada o que eram as
atividades  de  urn  ano  escolar  6  D.  Nair  (71   anos).  Nada  melhor  que
auscultar cuidadosamente  seu relato para compreender a escola primaria
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da   primeira   metade   do   s6culo   XX,   pensar   sua   intemalidade,   seus
m6todos,  seus  conteridos,  suas  praticas  e  seus  elementos  ordenadores.
Diz ela:

I...]  Ai  em marap:  inicio do ano escolar.  Eles escreviam:
foi  o nosso infcio  de  aula hoje,  tal  e  tal...  Seguia aquele,
mais  ou  memos,  aquele  plano  ate  entrar  o  outono.  Ai
quando enti.ava o outono ai era sobre o outono. As vezes
era  dia  15   [de  margo]   e  eu ja  passava  para  o  outono.
Depois,  em  abril,  comecava  o  descobrimento  do  Brasil,
nao 6? Tinha, tamb6m, o dia do indio, tinha urn monte de
coisas. Em maio era sobre o cia das macs. E!  Sobre o dia
das   maes.   Em  junho   e].am   as   festas  juninas.   Af   n6s
faziamos  festas  la com  a criangada!  Casamento na roga,
pescaria,  aquilo  tudo!  As  criancas  adoravam!  As  aulas...
organizava   sobre   Sao   Joao.   As   criangas   faziam   os
desenhinhos   das   fogueiras,   fazian   versinhos   sobre   a
fogueira  de   Sao   Joao.   faziam  tudo,   assim`   sobre   Sao
Joao.  Em ]ulho  que  eu  nao  me  lembro.„  Ah!  Julho  era,
mais  ou  memos,  era  ferias!  Nao  tinha plano.  Em  agosto
era o dia dos pals. depois dia do soldado. E em setembro
era  Semana  da Patria.  Tinha festa  da  Semana  da Patria,
sempre  fazia festa cia Sete  de  Setembro.  C`anto do hino,
poesias   e   tudo!   Tinha   que   dar   uma  poesia  pra  cada
crianga.  Nem  que  fosse  qunlquer  coisinha.  [...]  Eu  tinha
uns  livros  de  poesia,   a  coisa  mais  linda!   Mais  linda!
Poesias...   a  coisa  mais  linda!   [...]   Tudo  sobre   Sete   de
Setembro, sobre a lndependencia, os hinos tamb6m, tudo
sobre a Independencia.  Fazia sobre os gatchos. Fazia urn
monte  de  coisas!   Setembro  era  tudo  sobre  Semana  da
Patria!  E outubro ei`a o  dia da crianga, dia do pi-ofessor...
cia  da  crianca.   Depois,   novembi.o  ja  quase   que   era...
quase  s6  ja  revisao.  Novembro  ja  a  gente  fazia  quase
todas as provas escritas. Ficava lecionando ate eles virem
fazer o [exame]  oral.

As comemorac6es e celebrac@es religiosas, civicas, e as datas
estabelecidas   pelo    calendario   civil   (1)7.cr   cJcz   cinJore,   por   exemplo)
ritmavam  a  vida  escolar.   0  trabalho  docente  e  as  praticas   escolares
giravam  em  torno  das   /rc7c7z.¢`Ges  j#ve#fcrcJos7.  Atrav6s  da  escola  e  na

70 conceito de /rc!d/.f.6esT 7j7vem/czdas foi desenvolvido por Eric Hobsbawn ( 1997)

como  "urn  conjunto  de  praticas,  normalmente  reguladas  por  regras  tacita  ou
abertamente aceitas;  tais praticas, de natureza ritual ou simb61ica, visam inculcar
certos valores  e normas  de  comportamento atrav6s da repetioao,  o  que  implica,
automaticamente, uma continuidade em I-elagao ao passado" (p. 9).
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es:?ha irvef tt?ram_-se,  difundiram-se,  incorporaram-se  ou apagaram-se
varias  /rc¥cJ7.f6e5'.  Incolporando  outras  praticas  sociais  no  seu  cotidiano
ou  criando  praticas  que  foram  depois  difundidas  socialmente,  a  escola
reverenciou  mortos,  exaltou  os  vivos  (alguns!),  criou  mitos  e  her6is,
enalteceu  a  Patria,  saudou  a  natureza...  Nao  ha  outra  instituicao  social
capaz  de  tanto!  I,  o  processo  que  Clarice  Nunes  (1993)  caracterizou
como as  "apropriac6es  de praticas  nao  escolares no  espago  escolar e  os
mtiltiplos   usos   nao   escolares   dos   saberes   pedag6gicos"   to.   207).   A
relacao   esco]a-sociedade   encontra   nessas   praticas   sua   forma   mais
elaborada de se estabelecer.

Refer6ncias

ALCANZAR   I   GARRIDO.   Joan   del.   As   fontes   orais   na   pesquisa
hist6rica:   uma  contribui9ao  ao  debate.  JzevjsJcz  Brcz6'7./ez.rcr  cJe  fz7.s/drj.cr.
Sao  Paulo:   ANPUH/Ed.   Marco  Zero.   v.   13,  n.   25/26,   set.   1992/ago.
1993.  p.  33-54.

CHBVA:LLA:B:I). Yves.  I,a  transposition  didactique:  du  savoir  savant
cz% 5c7vo7'r e#A'er.grc',  Grenoble, La pens6e sauvage,1985.

CUBAN,  Larry.  Como  os  professores  ensinavam:   1890-1980.  reor7.cJ  c'
E'c72/c.c7£.a(J.  Porto Alegre:  Pannonica, n.  6,1992. p.115-127.

F±ERRIE_,_PF,  Adolphe.  A  escola  por  medida,  pelo  molde  do  prof essor.
Porto:   Editora  Educacao   Nacional,   1934.   (Tradugao   de   Vitor  Hugo
Antunes).

FORQUIN,   Jean-Claude.   Saberes   escolares,   imperativos   didaticos   e
dinamicas  sociais.  In:  reorj.cz  e  ETd!4ccr€ao.  Porto  Alegre:  Pannonica,  n°
5,1992. p.  28-49.

GABRIEL, Narciso de. leer,  eLgcrj6jr}; co#/crr.  Escolarizaci6n popular y
sociedad en Galicia (1875-1900). A Corufia: Edici6s do Castro,1990.

LOURENCO FILHO,  M.  8.  /rorroc7%€Go c}o Est%t7o  c7c7 ELgco/a IVovcr.   10`
ed.  Sao Paulo: Ed. Melhoramentos,1969.

MOREIRA,  Roberto.  A  escola  elementar  e  a  formacao  do  professor
primario   no   Rio   Grande   do   Sul.   Roberto   Moreira.   Campanha   de
lnqu6ritos     e     Levantamentos     do     Ensino     M6dio     e     Elementar
(C.I.L.E.M.E.).  Publicacao n°  5. MEC/INEP,1955.

129

N6VOA,    Ant6nio.    A   hist6ria    do    ensino    primario    em   Portugal.
Comunica€do.   1°   Encontro   de   Hist6ria   da   Educa€do   em   Portugal.
Lisboa: Fundac5o Calouste Gulbenkian,1988. p. 45-64.

NUNES,   Clarice.  j4   eL7co/c7   rccJescobre   cr  c7'c7c!c7e.   (Reinterpretacao   da
modemidade pedag6gica no espaco urbano carioca/  1910-1935). Niter6i,
UFF,1993. (Tese de Avaliacao do Concurso de Professor Titular).

PERES, Eliane T. Aprendendo formas de pensar, de sentir e de agir -A
escola como  oficina da vida:  discursos pedag6gicos e praticas escolares
da   escola   priblica   primaria   gaticha   (1909-1959).   FAE-UFMG,   2000

(Tese de doutorado).

PROST, Antonie.  Jalons pour une  Histoire  de  la  Pratique  P6dagogique.
Histoire  de  1'enseignement  de  1610  a  nous jours.  4c/e'6'  CJL.  95°  Co7?grGLT
IVcrJz`o#cr/  c7L>s  SocjGfe's  LS'c7vcz7zZc,g  -Reims,   1970.  Bibliotheque  Nationale.

Paris,1974.  p.105-112.



AS DISPUTAS FUTHBOLISTICAS
ESTUDANTIS: PRATICAS CULTURAIS QUE

MARCARAM 0 CONTEXTO HSCOLAR E
URBAN0 PELOTENSE ENTRE AS DECADAS

DH 1930 A 1960
Giana Lunge do AmaralJ

Resumo

0  presente  trabalho,  a  partir  de  aspectos  que  sustentam  as  diferencas
ideol6gico-educacionais existentes em duas das mais antigas Instituic6es
Escolares da cidade de Pelotas: o Col6gio Gonzaga, criado pelos jesuitas
em  1894, e o Col6gio Pelotense, que foi criado pela Maconaria em  1902
como uma altemativa de ensino laico de qualidade que se contrapiisesse
ao  ensino  ministrado  no  Gonzaga,  aborda  uma  visao  que  privilegia  a
porfz'c7Pc7€ao  c7jj'ce#fe.  0  clima  de  disputa  ideol6gica  que  havia  entre  a
Igreja  Cat6lica  e  a Maconaria,  a partir da  d6cada  de  1930,  se transferiu
de forma peculiar para os alunos do Pelotense e do Gonzaga atrav6s  de
atividades   desenvolvidas   pelo   colpo   discente   das   duas   escolas.   Nas
passeatas,  festivals  de  mrisica  e  teatro,  produeao  de  revistas  e jomais  e
mos jogos (principalmente os de futebol), era manifestada, muitas vezes
de    forma    pouco    pacifica,    esta    rivalidade.    0    significado    e    os
desdobramentos das disputas futebolisticas entre as duas escolas - os Pe-
Gon's  -  no  contexto  s6cio-cultural  da  cidade  de  Pelotas,  6  a  principal
questao   a  partir  da  qual   se  desenvolve   esse   estudo  que   enfatiza  as
d6cadas  de  1930  a  1960  -6poca  de  explicitas  rivalidades  entre  as  duas
escolas.
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sustentam as  djferencas ideo]6gico-educacionais  existentes  em duas  das
mais   antigas   Instituic6es   Escolares   da   cidade  de   Pelotas:   o   Col6gio
Gonzaga,  criado pelos jesuitas  em  1894,  e  o Col6gio Pelotense,  que  foi
criado pela MaQonaria em 1902 como uma altemativa de ensino laico de
qualidade que se contrapusesse ao ensino ministrado no Gonzaga.

0   clima   de   disputa   ideol6gica   que   havia   entre   a   lgreja
Cat61jca  e  a  Magonaria,  a  partir  da  d6cada  de   1930,  se  transferiu  de
forma  peculiar  para  os  alunos  do  Pelotense  e  do  Gonzaga  atrav6s  de
atividades   desenvolvidas   pelo   colpo   discente   das   duas   escolas.   Nas
pass:atas,  festivals  de  mtisica  e  teatro,  produgao  de  revistas  e jomais  e
nos logos (principalmente  os  de  futebol),  era manifestada,  muitas  vezes
de    forma    pouco    pacifica,    esta    rivalidade.    0    significado    e    os
desdobramentos dessas disputas no contexto  s6cio-cultural da cidade de
Pelotas,  6  a principal questao a partir da qual  se desenvolve esse estudo

que enfatiza as d6cadas de  1930 a  1960  -6poca de explicitas rivalidades
entre  as duas escolas;  reflexo, tamb6m,  da disputa que vinha ocorrendo
no Brasil  entre  os principios educacionais que  as  sustentavam:  o ensino
laico (nao confessional) e o ensino cat6lico.

Dessa forma esse  estudo busca urn enfoque que privilegie  as
ac6es  dos  sujeitos,  atrav6s  da  sua  apropriacao  e  do  uso  que  fazem  das
fomas  culturais,  ou  seja,  de  suas  rapreLtTe77/of6es.  jiaprc>Se7c/clfGcj`,  que
segundo  as  formulag6es de  Roger Chartier,  sao  "praticas culturais",  isto
e,  sao  estrat6gias  de pensar a  realidade  e  construl-]a  (BURKE,  1992, p.
34).3 Busco  caracterizar  a  produQao  de  urn  feclbjJ%5  especifico  comum

/Z7c;cclc7crA'    c7c     /930    a    j960J,     defendida    em    agosto    de    2003    junto    ao
PPGEdu/UFRGS.
3 Tamb6m  fundamento  minhas  analises  sobre  a  o€6o  cJos  5'%/.ez.ros  a  patjr  das

id6ias  desenvolvidas  por  Pien.e  Bourdieu.  Para  esse  autor  cada  grupo  social
possui urn focr6!.r%S,  que 6 a propensao de seus membros para selecio;ar-respostas
frente  a  urn repert6rio  cultural  particular,  de  acordo  com  as  demandas  de  uma
determinada  situacao  ou  de  urn  determinado  campo.  0  conceito  de  focI6I/#^g  6
empregado   por   BOURDIEU   (1992,   p.   8),   portanto,   como   o   ''S/.6'Je"jcz   c7o,g
esquema:   interiprizados   que   permirem   engendrar   todos   os   pensamentos,
percepe6es e ag(~jes caracteri\sitcos de uma cultura". 0 habitus fun;iona.Tro ITivel
pratjco  como  categoria  de percep+`5o  e  apreciaoao,  como principio  organizador
da  agao,   sendo   caracterizado   como  urn  sistema  de  "disposic6es  adquiridas,
variaveis   segundo   o   lugar  e   o  momento"   (BOURDIEU,   1990,   p.   21).   Sao
disposic6es  socialmente  construidas  que  possibilitam  ap6es  criadoras,  ativas,
inventivas  de  palfe  dos  sujeitos,  considerados  como  agentes  ativos.   Sobre  a
clnd/r.se c/cI5  z'#jr/7f%7.fGef  educacionais  utilizo  autores  ligados  a Hist6ria  Outural ,
como Chartier e Certeau que, por sun vez,  embasam textos escritos por Ant6nio
N6voa e Justino Magalhaes.
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%°asL]nai::°€of::s4e_Steuqaurea?e:oe::Sb:sstca°n]taesn;tL::aG;:°utsLrpde:add6°csadea::
1930.      Sao     valores,      atitudes,     posturas,      sentimentos      e      id6ias
compartilhados    por    muitos     daqueles     que    passaram    por    estes
educandarios   e   que,  percebe-se,   sao  nitidamente   diferenciados.   Eles-T~e;i;i;ir dan tdti;as' tie  apropria¢ao  e dras estrat6gias _de  imp.osj?a,o` de

modelos    culturais,    ou    seja,    da    forma   pela    qual    os    individuos
reinterpretam  e  se  utilizam  de  modelos  culturais  impostos  e  que  estao
em circulaeao mum determinado momento (CERTEAU,1994).

Pe-Con o "campo de lutas que alicercou identidades"

As   disputas   futebolisticas   entre   os   Col6gios   Pelotense   e
Gonzaga,  que ficaram  conhecidas na cidade como Pe-Gon's, marcaram
a vida  esportiva de  Pelotas,  principalmente  entre  as  d6cadas  de  1930  e
1960.   Elas  estao  fartamente  documentadas  nas  atas  de  reuni6es  dos
Ciremios, na imprensa diaria local e nos peri6dicos estudantis.

Era mos jogos de futebol que se podia nitidamente constatar a
rivalidade  entre  os dois  estabelecimentos escolares.  Rivalidade  esta que
nao era demonstrada somente pelos alunos, mas por toda a comunidade
escolar  que  eles  representavam,  e  que  acabava  por  dividir  a  pr6pria
comunidade  pelotense.  A  defesa  das  cores  dos  dois  col6gios  nao  se
limitava,  portanto,  somente  aos  membros  de  cada  escola.  Havia  uma
efetiva participapao da populapao da cidade mos jogos, junto  as torcidas
e mos posteriores debates  que  dividiam  opini6es  sobre  os  dois times.  A
cada jogo  que  ocorria,  esse  era urn  assunto  que  ganhava destaque  nos
cafes, mos bares, nas emjssoras de radio e mos jomais locais.

Dai decorre, portanto, o significado da analise de tais disputas
frente    aos   objetivos   desse   trabalho,   uma   vez   que   buscar-se-a   o
significado  dessas  praticas  esportivas  considerando-as  como  praticas
culturais de un contexto escolar e urbano. Contexto esse permeado pela
influencia  mag6nica  na  cidade  e  pelos  desdobramentos  da  crescente
organizacao e influencia politico-ideol6gica da lgreja Cat61ica em nivel
nacional   e   local.    E   que   tinha,   tamb6m,   como   pano   de    fundo,

4 Gc!fo  Pe/c!do  6  o  apelido  dado  aos  alunos  do  Col6gio  Pelotense,  assim  com.o

Gc7/;.#/!c7  Gondcy,   aos  do  Gonzaga.  Tais  denominap6es  originam-se  das  iniciais
"GP"  de Ginasio Pelotense e "GG"  de Ginasio Gonzaga e, ao mesmo tempo, de

uma suposta alusao a alunos oriundos de famflias de origem "pleb6ia" e  2queles
de origem mais abastada e aristocratica.
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marcadamente a partir da d6cada de  1930, o conflito entre os defensores
do ensino ptiblico e do ensino privado, em sua maioria, cat6lico.

Os     jogos     Cram      previamente     combinados      entre      os
representantes  das  duas  equipes.  A16m  do  local,  horario,  juiz,  regras
especificas para o jogo, os alunos determinavam, tamb6m,  a destinacao
dos  valores  recolhidos  na bi]heteria,  os  times  convidados  para jogar  a
partida preliminar,  a localizapao  das torcidas,  o  trofeu e  as medalhas  a
serem  distribuidas  aos  vencedores.  Era  comum  que  mos  Pe-Gon's  se
realizasse o  "melhor de tres", ou seja,  ocorriam tres partidas de futebol,
geralmente no final do ano, e as medalhas, os trofeus e os pr6mios Cram
entregues somente no ultimo jogo ao time campeao. No periodo entre os
jogos havia muitas noticias e debates, veiculados pela imprensa diaria e
estudantil,  sobre o condicionamento fisico e preparo t6cnico dos atletas
e, logicamente, sobre a organizacao das duas torcidas.

Em alguns anos o Pe-Gon nao chegou a ocorrer em fungao da
falta   de   acerto   entre   os   alunos   das   duas   escolas.   Por   vezes   havia
descontentamento  em  relacao  a condngao  ou resultado  final  de  alguma
partida ja realizada. Tamb6m nao se pode negar o fato de que, enquanto
nao ocorresse urn novo Pe-Con, o vencedor da tiltima pardda continuava
a manter o seu titulo de campeao, o que obviamente, ]evava esse time a
protelar urn novo jogo. Houve periodos em que urn ou outro col6gio nao
contava com urn time  competitivo,  que realmente  estivesse  a altura  de
defender as suas cores.  Tamb6m havja muita desconfianea por parte do
Gremio do Pelotense (que a partir do final da d6cada de 1930 incorporou
o Esporte Clube Pelotense e passou a representar o time do futebol desse
Ginasio)   nas   negociap6es    com    o    Esporte    Clube    Gonzaga,    onde
participavan tamb6m representantes do coapo docente daquele Ginasio.
Os   acertos   dos  jogos   somente   com   representantes   dos   alunos   do
Gonzaga Cram,  geralmente, uma constante reivindicagao  dos  alunos  do
Pelotense.

Uma pratica comum nao  s6 no Pelotense  e no Gonzaga, mas
cm outras importantes escolas do Estado, era a contratacao de jogadores
de  futebol  da primeira divisao.  Segundo  PARMAGNANI  e  RUEDELL
(1995,  p.   145),  no  Col6gio  Rosario,  de   Porto  Alegre,  por  exemplo,
jogavam  futebolistas do Gremio,  lntemacional, Cruzeiro e Fonga e Luz.
Nos  times  dos  dois   estabelecimentos  escolares  de   Pelotas,  jogavam
atletas   de   importantes   times   locais   como   o   Brasil,   o   Pelotas,   o
Farroupilha e o Bancario.

Tal  fato  criava  polemicas  que  extrapolavam  os  muros  dos
dots  colegios  e  envolviam  os  aficionados  pelo  esporte  e/ou por  urn ou
outro   estabelecimento   escolar.    Foram   brigas   que   perduraram   por
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d6cadas.  Urn impasse  que via de regra se  estabelecia:  os jogadores  que
somente se matriculavam na escola para fazer parte de seu time, mas que
nao  assistiam  is  aulas, podiam  ser incluidos mos times? Nos jomais,  as
escolas  que nao venciam o campeonato,  denunciavan sua desvantagem
quando, no time adversario, o nhmero de "jogadoresTalunos" superava o
de     "alunos-jogadores".     Alegavam     que     a    vit6ria    nao     era     do
estabelecimento  de  ensino,  uma  vez  que  em  seu  time  predominavam
alunos infrequentes nas aulas. A vit6ria seria, sim, dos clubes de futebol
aos  quais  esses  "alunos"  pertenciam.  E  essa  situapao  pode-se  constatar
tanto do lado do Pelotense quarto do Gonzaga.

Sendo assim,  era bastante dificil  a escolha de urn desportista
da   cidade   que   se   dispusesse   a  manter   a  necessaria   neutralidade   e
imparcialidade,  para  servir  de juiz  nessas  partidas  de  futebol.  Ao  que
tudo indica era inevifavel amaioria dos pelotenses a ideritifica¢ao nao s6
com  as  cores  dos  alvi-rubros  Galinhas  Gordas  e  dos  alviverdes  Gatos
Pelados, mas com o que esses estabelecimentos escolares representavam
junto  a comunidade,  ou  seja,  os  valorcs  ligados  ao  catolicismo  e  ao
1aicismo.

Pelotense   e  o  Gonzaga,   ocorreu  em  junho  de   1935,   quando   alguns
desentendimentos  acabaram  sendo transpostos para os jomais  locais.  0
professor, Imao Estevao, representando o Gonzaga, e os representantes
do Gremio do Pelotense tomaram ptiblicos, de forma bastante agressiva,
scus descontentamentos em relagao a condugao de uma partida realizada
entre as escolas. Tal fato fez com que ambos, atrav6s da imprensa, al6m
de  trocarem  insultos,  remetessem  a  mem6ria  dc  jogos  realizados  na
d6cada anterior.

Esse  epis6dio  al6m  de  ter  resultado  no  corte  das  relag6es
esportivas   entre   o   Pelotense   e   o   Gonzaga  por  alguns   anos,   veio   a
forfalecer o "espirito Gato Pelado". Coincidencia ou nao, urn mss ap6s a
fatidica  partida  de  futebol,  quando  os  animos  ainda  estavam  bastante
acimados  e  a  populacao  local   continuava  a  acompanhar  a  troca  de
insultos  entre  o  professor  do  Gonzaga  e  os  membros  da  diretoria  do
Gremio  do  Pelotense,   foi  langada  a  id6ia  de  que  se  criasse  urn  dia
dedicado aos estudantes do Pelotense -o "Dia do Gato Pelado".

Portanto  a melhor  arma  criada  nessa  "guerra"  foi  o  "Dia  do
Gato  Pelado"  que,  obviamente,  foi  muito  bern aceito por todo  o  corpo
docente.  Muito  em  fungao de ter sido instituido oficialmente no  dia  14
de  julho,   em   homenagem   aos   ideais   preconizados   pela   Revolugao
Francesa e que eram referencia ao espfrito liberal, magom e anticlerical
que  ainda predominava  no  Pelotense.  A  partir  de  entao,  nesse  dia,  foi

Urn  exemplo  de  uma  das  famosas  polemicas  envolvendo  o
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determinado feriado na escola e,  cormo parte comemorativa dos festejos
de   seu   dia,   os   Gatos   Pelados   passaram   a   rcalizar   rna   passeata
humoristica pelas ruas da cidade. A passeata, que se tomou uma tradicao
por  sua  irreverencia,  tinha,  dentre  outros,  urn  alvo  certo:   o  Col6gio
Gonzaga.  E  6  16gico  que  a  partir  da  realizagao  dessas  passeatas,  os
animos  entre  Gatos Pelados  e  Galinhas  Gordas tomaram-se  ajnda mais
acirrados.

Realmente,  nao  ha  como  negar  que   muitas   das  tradi¢6es
estudantis  das  duas  escolas  estao  ligadas  is  competig6es  futebolisticas.
Os  pr6prios  apelidos  "Gato  Pelado"  e  "Galinha  Gorda"  nasceram  no
inicio da d6cada de  1930, mos campos de futebol, quando os times rivals,
tentando diminuir seus adversc4rios, utilizavam-mos pej orativamente.

i   provavel    que    os    gonzagueanos   tenham    denominado,
inicialmente,  os  alunos  do  Pelotense,  de  Gatos  Pelados.  E  esses  em
revide a]cunharam os alunos do Gonzaga de Galinhas Gordas.  Mas uma
coisa  6  certa:  atrav6s  dos  tempos,  com  muito  mais  orgulho,  os  Gatos
Pelados se assumiram como tais, fazendo com que surgisse, inclusive, o
"espirito  Gato  Pelado",  ou  seja,  un  espirito  de  pertenga  a comunidade

escolar do Col6gio  Pelotense.  Como  afirma Darcy Rebelo,  a]uno dessa
6r:o?iL,_"o nosso apodo come€ou ofensivo, mas n6s o transf;ormamos nun
s7'mz}o/o" (AMARAL, 2002, p. 90).

Ap6s    os    desentendimentos    de    1935,    somente    voltou   a
acontecer  urn  novo  Pe-Con   em   1938.  Atrav6s  de  negociag6es  entre
comiss6es de a]unos do Gonzaga e do Pelotense, conseguiram chegar a
urn  denominador comum,  realizando  partidas  pelo  sistema  "melhor  de
tres".  Esses jogos,  segundo  a imprensa,  constituiram-se  em  espetaculos
jn6ditos, representando, pelo preparo t6cnico dos jogadores  e  animagao
das torcidas,  os maiores  acontecimentos  futebolisticos do  ano.  As duas
escolas  tinham   suas  torcidas   femininas:   para  o   Gonzaga  torciam   as
meninas do Ginisio Sao Jos6 (cat61ico) e para o Pelotense, grande parte
da   torcida   era   formada   pelas   alunas   do   Ginasio   Santa   Margarida
(anglicano), al6m das alunas do pr6prio Col6gio.

Provavelmente  a  partir  dos jogos  que  ocorreram  em  1935  e
1938  6  que  se  consolidou a presenca das torcidas  organizadas no meio
estudantil  pelotense.  Como  se  tomou  uma  tradic5o  em  Pelotas  torcer
para os times do  Pelotense ou do Gonzaga, as demais esco]as da cjdade
defendian   as   cores  de   un   ou  dc   outro   ginasio.   Portanto,   quando
ocorriam  competig6es  esportivas  entre  outras  instituig6es  de  ensino,  la
tamb6m   estavam   as   torcidas   organizadas   dos   Gatos   Pelados   e   dos
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gqa:i:::SfavGo::tdaas:5 Para   Cantarem   Seus   lmprovlsos,   estimulando   suas
Observa-se  que,  a partir da d6cada de  1930,  a rivalidade mos

campos   de   futebol   entre   os   Gatos   Pelados   e   os   Galinhas   Gordas,
incentivada em muito pelos ex-alunos, teve mos jomais  locais  urn forte
veiculo para sua propagagao.  Tern-se  a impressao  de  que  essa era uma
forma de o a]uno egresso nao deixar "a sua casa", continuando a manter
uni  forte  vinculo  com  sua  escola,  toTcendo  por  ela  e  ate mesmo  ainda
jogando no seu time.

Na  semana  que  antecedia  a  urn  Pe-Con  Cram  intensas  as
atividades dos Gremios das duas escolas, tanto no que dizia respeito ao
preparo   fisico   e   t6cnico   dos   seus  jogadores,   quanto   no   preparo   e
entusiasmo  de  suas  torcidas.  Esses  embates  estudantis  se  distinguian
dos demals jogos futebolisticos,

no  entusiasmo, no  ardor, na combatividade  e  na lealdade
com  que  os  elementos  de  ambas  as  equipes  sempre  se
fizeram   possuidores.[...]    0    encontro   de   nossos    dois
tradicionals   ginasios,   foi   sempre   uma   tarde   esportiva
festiva,  em  que,  ao  adentrarem  em  campo  as  equipes
costumavam se fazer acompanhar por sues madrinhas, que
no mesmo gramado, antes de iniciado o pielio, trocavam
gentilezas,  ofertando  cestas  de  flores  entre  si.  Logo  ap6s
era  entoado  o   Hino  Nacional,  cantado  pelos   "players"
acompanhados  pela  imensa  torcida.   [...]   As  organizadas
"torcidas"    do   Pelotense   e   do   Gonzaga   tinham   seus

animadores  (dirigentes),  verdadeiros   "maestros"   que  se
encarregavam   de   dirigir   e   animar   aquelas   legi6es   de
torcedores  que  acorriam  aos  gramados,  usando  dos  mais
variados     recursos,     tais     como    megafones,     flautins,
bandeiras,   reco-recos,   instrumentos   de   percussao,   etc.
¢ARMAGNANl; RUEDELL,1995, p.146 e 150).

equiparadoJiofi:]ra9ite°|6,q:'cTfsrsi:omatt6e:sP::as°d:eh-o::,neih::[°outasa.i:r
tais  competig6es,  houve  partidas,  inclusive,  em  que  o jogo  preliminar

5Tal fato ocorreu, por exemplo, em  1941, quando as alunas do Ginasio Sao Jos6

Ji9vgaT:B|fiToap3qputpfAdRa,:::oO:?[9C40]Tp]ementorAssisBrasil,suatrad|cio||a|

6  Estas   siglas   correspondem   aos   tradicionais   times   profissionais   da  cidade:

Gremio  Esportivo  Brasil,  fundado  em  07.09.1911,  e  o  Esporte  Clube  Pelotas,
fundado em  11.08.1908.
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chegou  a   ser  realizado  por  equipes  titulares  de   Clubes  de   Primeira
Divisao da Liga Pelotense de Futebol.

Pelo   exposto   se  pode   afirmar  que,   atrav6s   dos   Pe-Gon's,
emergia o  forte vinculo de identidade que  alunos,  ex-alunos e  a pr6pria
comunidade pelotense estabeleciam com a "sua escola"  e com o que ela
representava em termos ideol6gicos. Numa 6poca em que se vivia sob a
sombra  da  Segunda  Grande  Guerra  Mundial,  em  Pelotas,  ocorria rna
verdadeira  "gueITa"  entre  os  Gatos  Pelados  e  os  Galinhas  Gordas,  e  o
seu  "campo  de  lutas"7 Cram  os jornais,  as  ruas  da  cidade  (atrav6s  das
passeatas) e, principalmente, os estadios de futebol.

Nessas    competig6es     futebolfsticas     foi     de     fundamental
importancia a participacao dos ex-alunos. De certa forma, a sua presenea
e participaeao, principalmente  atrav6s de  suas  Associag6es organizadas
dentro  das  duas  escolas,  ao  mesmo  tempo  em  que  fortalecia  lagos  de
identificagao    e    pertenca    de    todos    com    a    comunidade    escolar,
congregando-os  em  tomo  de  objetivos  comuns,  em  muito  contribuiu
para  que,  em  determinados  momentos,  se  fortalecesse  urn  espirito  de
competic5o e rivalidade entre os alunos do Pelotense e do Gonzaga.

E   foi  nesse  clima  de  competigao   esportiva  entre   os  Gatos
Pelados  e  os  Galinhas   Gordas  que   foram  criados  os   seus  hinos   que
serviram, inicialmente, para unir as torcidas e os times de futebol de cada
ginasio.  Embora  com  palavras  e  ate  mesmo  frases  muito  seme]hantes,
como  se  pode  observar  a  seguir,  eles  s5o  urn  convite  para  despertar  o
esp{rito de luta de seus jogadores, incitando sua vontade de vencer:

Hino dos Galinhas Gordas
"Qunl veterano no campo da luta

Entras na arena para vencer
Com confianca e fiel conduta

De quem nao sabe o que 6 perder.
Galinha Gorda de peito erguido
Mostra teu sangue e teu valor
Que sefas sempre o vencedor

Vibrando ao vento
Divisafas teu pavilhao aumentado.

De vit6rias em vit6rias vais aumentando
0 pedestal de tua g|6ria! "8

IIimo dos Gatos Pelados
"Avante, avante, para vencer

E no campo da luta
Vai mostrar tcu valor
Com coragem e ardor

Gato Pelado,
Rifao que tornou-se uma g16ria,

Tu tens levado
0 nome do Col6gio sempre a

vit6ria
Gato Pelado, na tua marcha

incessante,
Es o her6i triunfante,

Sempre e sempre amado! "

7 A  expressao  "campo  de  lutas"  aparece  nos  Hinos  dos  Gatos  Pelados  e  dos

Galinhas Gordas.
8 Hino do Galinha Gorda -Letra:Geraldo Faria;  Mtisica:  "Cisne Branco".

"campos  de  lutas",  em  que  os  alunos  que  "nao  sabem  o  que  6 perder"

devem  "mostrar  seu  valor",  buscando  a  "vit6ria  e  a  g16ria".  Os  Gatos
Pelados   conclamam:   "avante,   avante,   para   veneer",  ja   os   Galinhas
Gordas   alertam   "entras   na   arena  para   veneer   I...]   seras   sempre   o
vencedor".    Esses    hinos    eram    cantados    nos    encontros    esportivos
servindo, portanto, para identificar o clima de competitividade que havia
entre os alunos das duas escolas, fortalecendo uma identidade de grupo
com o estabelecimento escolar ao qual pertenciam.

Como os gonzagueanos, com o fim das disputas futebolisticas,
foram deixando de lado o apelido "Galinha Gorda", o hino deixou de ser
urn   dos   referenciais   de   identificapao   do   grupo.   Mas   em   relapao   a
"comunidade Gato Pelado" (alunos e professores), o seu hino passa a ser

cantado em circunstancias festivas e de celebrae6es de integrap5o. Mesmo
com a criapao do Hino do Col6gio Pelotense, no inicio da d6cada de 1960,
a sua maior identificacao, ate os dias de hoje, ainda 6 o "Hino dos Gatos
Pelados",  cuja  letra  e  melodia  continua  a  emocionar  e  unir  diversas
gerap6es   de   alunos   e   professores   desde   a   d6cada  de   1930.   0   hino
emociona e one porque diz mais do quc as palavras e a mdsica. Ele remete
ao sentimento de ter participado de urn grupo, is vivencias e emoe6es que
foram  compartilhadas.  Representa,  talvez,  uma  "fotografia  sonora",  que
faz voltar o tempo, trazendo uma alegre nostalgia.
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0s  espagos  onde  se  realizam  os  jogos  se  transformam  em

Palavras finais

Em   relacao   ds   disputas   futebolisticas,   6  certo   que   os  Pe-
Gon's, al6m de incentivarem a competicao entre os alunos e traduzirem
un   forte   vinculo   de   identidade   com   os   valores   que   cada   escola
reprcsentava, foram fundamentais na formagao dos jovens que passaram
por  esses  educandarios,  especialmente  daqueles  que  participavam  dos
Gremios estudantis. Pode-se destacar ao memos dois fatores que tiveram
as disputas futebolisticas como geratriz.

0   primeiro,   diz  respeito   a  todo   urn   envolvimento   e   urn
aprendizado  que  extrapolava os  limites da sala de  aula e pouco tinha a
vcr com a tradicional formagao escolar. Trata-se desde o gerenciamento,
com todos  os  desdobramentos  desse  importantissimo  evento  esportivo-
cultural  em  que  se  transformaram  os  Pe-Gon's,  ate  o  desenvolvimento

9  Hino  do  Gato  Pelado,  composto  em   1938  por  Ary  Rego,  Raul  lruzum  e

Anselmo Amaral; Mtisica:  "As Pastorinhas", de Noel Rosa.
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das     habilidades     nccessarias     a    defesa     e     manuteneao     de     sous
posicionamentos    diante    de    toda   a   sociedade    pelotense.    Para   tal,
certamente,  era preciso mais  do  que  simples  arroubos juvenis.  Fazia-se
necessario construjr uma argumentaeao  s61ida, demonstrar uma firmeza
de  princ{pios  e manter urn  senso  de  responsabilidade  e  cooperagao  que
os impelia a ultrapassarem os limites inerentes a sua pouca idade.

0  segundo,  tern  a  vcr  com  todos  os  ritos  que  estimulam  o
sentimento  individual  de pertenga e  que  dao forga  a agao  do  grupo,  do
coletivo.   A   escolha   e   o   convite   oficial   a   madrinha   do   time,    as
negociap6es   para   a   realjzapao   dos  jogos,   as   reuni6es   para   definir
estrat6gias de defesa e/ou ataque, certamente tern papel  fundamental na
difusao  e  manutengao  desse  sentimento  que  transmite  un  aprendizado
que ira permanecer em boa parte dos indivfduos que o vivenciaram.
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"DAR AULA" : LEMBRANCAS DE
PROFESSORAS E ALUNAS/OS DH UMA
ESCOLA PRIMARIA EM CRICI['JMA-SC

Giani Rabelo]

Resumo

0  artigo  comp6e  urn  dos  resultados  do  Projeto  de  Pesquisa  "Escolas,
professores,  curriculos:  a  Secretaria Municipal  de  Educacao  na hist6ria
da  educacao  (Cricidma,   1925-2001)",  existente  desde  2001,  realizado
dentro   do   Grupo   de  Pesquisa:   "Hist6ria  e   mem6ria:   o  processo   de
educaeao  escolar  em  Cricitima-SC",  vinculado  a  Diretoria  de  Pesquisa
da Universidade do Extremo Sul Catarinense -UNESC que acontece em
parceria com a Secretaria Municipal de Educacao de Crici`ina. 0 estudo
traz elementos sobre a feminizac5o do magisterio em uma das escolas da
Rede  Municipal  de  Criciina, tendo  como principal  fonte  ds  mem6rias
de    ex-professoras   e   ex-1aunos/as.   A   comunidade   de   descendentes
italianos  lutou  desde  1905,  por uma  escola para  seus/suas  filhos/as.  Os

primeiros  professores  foram  homens  e  a  lingua  ensinada  era  o  italiano.
0  Estado  assiime  a  educacao  como  politica  ptiblica  e  o  processo  de
feminizacao acontece conjuntamente. Problematizae6es sao realizadas  a
partir  das  dificuldades  da  professoras  em  conciliar  a  profissao  com  a
matemidade, o carater sacerdotal da pratica docente, os motivos levados
em consideracao na escolha dessa  carreira,  as  dificuldades na  formagao
profissional   basica,    a   precariedade    das    condic6es    de   trabalho,    a
interferencia politico-partidaria no acesso is vagas e a questao salarial.

1  Doutoranda   do   curso   de   Educagao   no   Programa   de   P6s-Graduaeao   em

Educacao da Universidade Federal  do Rio Grande  do Sul -  UFRGS.  Professora
da disciplina de Hist6ria da Educagao no Curso de Geografia da Universidade do
Extremo Sul Catarinense -UNESC. Membro do Grupo de Pesquisa:  "Hist6ria e
mem6ria:  o processo de educacao escolar em Criciiina-SC" da UNESC. E-mail:
gra@unesc.rot-sc.br
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Introducao

Esse artigo faz parte do primeiro Cademo intitulado A Escola
na    Colina:    Grupo    Escolar    Nticleo    Hercflio    Luz    (1905-2002),
publicado  pela  Secretaria Municipal  de  Cricitima.  0  Cademo  6  urn dos
primeiros   resultados   do   Projeto   de   Pesquisa   "Escolas,   professores,
curriculos:  a  Secretaria Municipal  de  Educaeao na hist6ria da  educagao
(Cricitima,    1925-2001)",   existente   desde   2001,   realizado   dentro   do
Grupo de Pesquisa:  "Hist6ria e mem6ria: o processo de educacao escolar
em Cricitima-SC", vinculado a Diretoria de Pesquisa da Universidade do
Extremo   Sul  Catarinense  -UNESC  que  acontece  em  parceria  com  a
Secretaria Municipal de Educacao de Cricirima.

Falar   sobre   a   hist6ria   da   educac5o   ptiblica   municipal   de
Cricitima  a  partir  da  hist6ria  do  Grupo  Escolar  Nticleo  Hercilio  Luz
constitui   uma   das   partes   que   comp6em   o   mosaico   da   hist6ria   da
educagao brasilejra.  Ao revistar o hist6rico dessa escola, elaborado pelos
pr6prios professores,  incorporamos  novas  informag6es  e novos  olhares,
tendo   como   fontes   as   lembrancas   do/as   alunos/as,   professores/as   e
membros da comunidade, al6m de documentos.

Essa  pesquisa  envolveu  a  catalogacao  de  registros  escolai.es
que se encontram na escola, como atas das reuni6es do Circulo de Pals e
Mestres,  dos  livros  Termos  de  Visitas  dos  Inspetores  de  Ensino,  dos
livros de Matri'cula e da analise de fotografias e fontes orais. Os arquivos
escolares  sao  escassos,  nao  existe  o  habito  da  guarda  da  materialidade
produzida nas escolas. Cademos de planos de aula sao descartados todos
os  anos,  muitas  escolas  queimam pap6is  antigos  com a justificativa  de

que sao  "ve]hos". Mas, no Grupo Escolar Nticleo Hercilio Luz tivemos a
suxpresa  de  encontrar uma  s6rie  de  documentos  antigos  em born estado
de  preservagao,  por  esses  documentos  pudemos,  cotejando  com outras
fontes,  construir urn pouco  da  trajet6ria  dessa  escola,  urn  cademo  qiie
nesse momento apresenta-se tamb€m como urn "1ugar de mem6ria".

Nesse  cademo  estamos  traba]hando  com  uma temporalidade
que  remonta  ao  inicio  do  s6culo  XX,  mostrando,  nessa  comunidade,
como  a  educagao  escolar  surge  de  uma  iniciativa  comunitaria  e  vaimse
tomando ptiblica ao constituir-se responsabilidade dos govemos estadual
e municipal.

0 Cademo foi dividido em quatro partes.  A primeira intitula-
se   "0   Lugar   e   a   Escola",   essa   parte   oferece   visibilidade   para   a
construcao    do   local   desde    1898,   suas    denominac6es   e   atividades
exercidas  pelos  moradores  do  lugar,  mostra  tamb6m  como  a  escola  6
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parte   integrante   do   local   e   resulta   da   vontade   dos   moradores   em
construir urn educandario para seus filho/as.

Em  "Magist6rio:   Trabalho   Feminino?",  encontramos  os
sujeitos  professor/as  no  processo  educacional  da  escola  por  meio  das
lembrancas de antigos professores e de seus aluno/as.

A  3a  parte   "Curriculo,  Espago   e  Conhecimento"   apresenta
algumas experiencias da escola, a concepeao de curriculo e de educagao

que predominava e  que norteava a metodologia, a ava]iacao,  as relag6es
de poder no espaco escolar.

Para finalizar, "Alunos e Alunas:  a vida da escolar"  aborda as
experiencias da inrancia em seu tempo escolar.

Profissao Magist6rio: urn trabalho feminino?

A gente tinha que pegar o lapis na mao,  is  vezes  levava
dots  meses  para  a  crianga  conseguir  fazer  os  primeiros
risquinhos, nao era facil chegar no fim do ano  e o aluno
saber ler diretamente. Quando chegava na metade do ano
as criangas mal  e mat  sabiam  escrever, mas muitas  liam
ate  o  final  do  ano.  N6s  tinhamos,  is  vezes,  duas,  tres
series,  para  cada  uma.  Hoje  em  dia  elas  tom  uma  e ja
acham  djficil. Eu tambem  cheguei nessa 6poca.  dei aula
s6 para  a 2a  s6rie,  6  outra coisa.  (Prop  Amelia de  Luca
Cardoso).

Falar  sobre  as  professoras  e  professores  do  Grupo  Escolar
Hercilio Luz 6 algo dif]'cil, porque todos/as que passaram por la ou ainda
estejam  atuando  contribuiram  ou  estao  contribuindo  significativamente
para  a  construcao  da  hist6ria  dessa  escola  e  da  comunidade  do  Morro
Estevao.    Sendo    assim,    iremos   mos   reportar   principalmente    as/aos
primeiras/os  professoras/es,  sem  desconsiderar  o  trabalho  de  todas/os
aquelas/es que se dedicaram a essa escola.

Os    moradores    contain    que    antes    de    iniciar    a    escola
propriamente    dita,    havia   urn   senhor    conhecido    como    Lombardi,
imigrante italiano que ensinava em sua pr6pria casa meninos e meninas.
Existem   ddvidas   a   respeito   do    seu   primeiro   none,   no   entanto,
encontramos  no  livro  de  Pedro  Milanez,  "Fundamentos  Hist6ricos  de
Cricitima",   o  nome  do   Sr.   Romildo   Lombardi  como   sendo   urn  dos
primeiros   colonizadores   da   2`   Linha,   como   era   chamado   o   Morro
Estevao. i bern provavel que se trate da mesma pessoa.

Tudo era ensinado em italiano.  Dona Maria de Luca Thomasi

(nascida  em 20/06/1923),  mesmo  nao  tendo  sido  sua  aluna  diz  que  ele
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nao sabia falar nada em portugu6s. 0 senhor Lombardi recebia ajuda do
govemo italiano, mas conta o Sr. Joao Zanette (nascido em 18/06/1911),
sobrinho    do   Conselheiro    Jo5o   Zanette   que    as    familias   pagavam
mensalmente   I.000  r6is  para  o  estudo  de  cada  filho.   Sabe-se  muito
pouco   ou  quase  nada  da  vida  do  professor  Lombardi.   Nao   existem
documentos  que  tenham  registrado  esse  periodo  antes  da  fundaeao  da
escola,  contamos  com  a  mem6ria  daqueles  que  foram  seus  alunos  ou
ouviram falar dele. 0  Sr. Joao Zanette, por exemplo foi seu aluno dos 8
aos  10  anos  de  idade,  em torno  dos  anos  de  1919  a  1921.  No  entanto,
alguns  escritos  sobre  a  hist6ria  da  escola  relatam  que  o  Sr.  Lombardi
comecou seu trabalho nessa comunidade la por volta de  1905.

0  Sr.  Joao Zanette tamb6m menciona que  antes  do professor
Lombardi,   seu  tio   av6   Conse]heiro   Joao   Zanette   lecionava   para   as
crian€as  em  italiano.  No  livro   "A   Semente  Deu  Bons  Frutos",  obra
comemorativa  ao  centenario  de  Cricitima,  consta  que Jo&o  Zcz77e//e  c7cw
aula para  os  primeiros  brasjleiros  que  se filtraram no meio  italiano  e
v_ieram  mor`ar  em  Morro  Estevao,  inclusive  os  netos  que  Cram  de  pais
bTasileiros2  (T:arhoerrL consta qua o primeiro professo;foi Joao Za;ette,
depois veio urn tal de  Lombardi.  Este  era pago pelo Cavalaci da ltdlia.
Da ltdlia tamb6m vlnham os ldpis e os li\)ros para estudar.3

Alguns  moradores  dizem que  os  restos  mortais  do  professor
Lombardi   estao   enterrados   no   mesmo  tinulo   do   Conselheiro   Jo5o
Zanette  e  da  Sra.  Anna  Casagrande.  A  sepultura  fica  no  centro  da
entrada do cemit6rio do bairro Morro Estevao.

Depois  do  Prof]  Lombardi,  veio  a  professora  Maria  Soares
para trabalhar na primeira escola. A Sra.  Maria Dinca Dal`  Toe, nascida
em  05/01/1915,  que  se  locomovia  da   la  Linha  para  o  Morro  Estevao
todos   os   dias,   foi   sua   aluna,   mas   por   pouco   tempo,   pois   logo   a
professora  teve   que   ir   embora  para   Tubarao.   Com   isso,   os   alunos
ficaram urn periodo  sem  aula,  antes  que  a  professora  Paula  Westphal,
nascida em  1905, comeeasse a lecionar na escola.

Paula    Westphal    era    de    origem    alema    e    de    religiao
presbiteriana.  Seus pais vieram da Alemanha, moraram na Linha Anta e
depois na  la Linha.  Ela vinha todos  os dias  a cavalo,  de propriedade  do
Sr. Ant6nio Mangilli ate que seus pais vieram morar em Morro Estev5o.
A  professora  Paula  casou-se  com  o   Sr.  Joao  Simon  e  em   1949,  foi

2 ARNS,  Oti'lia.  Cricihma  1880-1980: z4  ,s'eme#/e cJe%  6o#s/z%/as.  Florian6polis:

1985.  p.  63.

3 Idem.  p.  64
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embora  para  Porto  Alegre  para  tentar  a  vida  na  cidade  grande,  nao
chegando a se aposentar na escola.

Dona Maria de Luca Thomasi tamb6m foi sua aluna e lembra

que  o pai  de Paula,  o  Sr.  Joao  Westphal,  algumas  vezes  ficava com os
alunos  para  que  Paula  pudesse  atender  seus  filhos.  Nessas  ocasi6es  os
alunos  ficavam  muito  contentes,  pois  gostavam  das  hist6rias  que  ele
contava.

Esse   fato  demonstra  a  dificuldade  que  muitas  professoras
viviam naquela  6poca  e  ainda  vivem nos  dias  de  hoje,  como  qualquer
trabalhadora,     que      6     conciliar     a     vida     profissional     com     as
responsabilidades dom6sticas e a matemidade.

No  livro  "Ata  de  Exame"  da  Escola  Mista  Nricleo  Hercilio
Luz  aparece  o  nome  da professora Paula  a partir de  1925  e  permanece
ate   1940,   sendo   que   de   1930   a   1932   c,onsta   tambem   o   nome   da

professora   Othilia   Westphal,   nascida   em   19/06/1909   e   falecida   em
16/09/1969,  como  professora  adjunta,   irma  mais  nova  da  professora
Paula.

Sobre   a  professora   Othilia,   sua   filha  Neura   Maria   Maier
Vieira, tambch professora, diz que muitos a conheceram e a chamavam
pelo nome de Olivia, inclusive seus alunos. Ao se reportar ds lembrangas
de sua mae como professora, Neuza conta que nem sempre o salario dela
vinha  do  govemo  e  que  as  professoras  ganhavam  muitas  coisas  dos
colonos como galinha, porco, ovos e outros produtos. Dona Othilia dizia
que  era  muito  satisfeita  com  o  seu trabalho,  era muito  feliz porque  ela
recebia  amor,  carinho  e  respeito  dos  alunos.  Isso  demonstra  de  certa
forma   o   carater  sacerdotal   que   acompanhou   e   ainda   acompanha   o
magist6rio nos dias atuais. Durante muito tempo uma forte caracteristica
do   magist6rio   era   a   doagao.   Nesse   sentido,   o   salario   nao   era   tao
importante e sim o reconhecimento.

Depois  disso  quem  assume  a  escola  6  a  professora  Amabile
Pavan,    que    segundo    os    registros    pemaneceu   de    1941    a    1942.
Posteriormente, quem assume 6 a professora Maria Ceza Guollo, nascida
em  05/03/1927.  Ela  foi  aluna  da  professora  Paula  na  2a   e  3a   s6rie  e

:eupr::Sfeora::TmR::=o::Lf?,LN:::#rpne°deL=:Larg::S4e°8dec:rr::uleNn:°=a°L
Regional era uma das modalidades do Ensino Normal (instituido a partir
da  Reforma  Capanema-1942  a  1946)  e  compreendia  o  1°  Ciclo  que  era

4  "Nicolau  Pedemeiras"   foi  representante  e  mandatino  geral  da  Companhia

Colonizadora Metropolitana,  iinica empresa privada no  sul  do  Estado  de  Santa
Catarina que fundou a col6nia de Nova Veneza. gerenciando-a de  1891  at61894.
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organizado em quatro anos e formava o Regente do Ensino Primario que
habilitava  para  lecionar  de  la  a  4a   s6rie  do  primario.  Trabalhou  nessa
escola de  1943  a  1968. Conseguiu essa vaga atrav6s da amizade que seu
pai  tinha  com  o  Prefeito  de  Cricitima  Paulo  Preis  (1951-1955),  pois
antes   disso   dava   aula  bern  longe  dali,  na  Linha  Perdida.   Esse   fato
demonstra  a  influencia  dos  politicos  na  ocupacao  dos  cargos  ligados  a
educagao.  Essa  era  uma pratica  que  foi  diminuindo  na  medida  em  que
as/os   professoras/es   foram   se   organizando   enquanto   categoria,   mas
alguns resquicios  sao  vivenciados  na  atualidade.  Prova  disso  6  que  nao
existem   eleig6es   para   diretoras/es   das   escolas   da   rede   estadual   de
educacao de Santa Catarina ainda, todas/os ocupam esse cargo por meio
de indicac6es politicas.

Durante  15  anos  de  sua  atuacao  na  escola  do  Morro Estevao
(2`  Linha),  D.  Maria  Ceza  morou  na  casa  da  familia  Dona  Am61ia  de
I,uca  Cardoso,  pois  seus  pais  moravam  na  3a  Linha.  Dona  Am61ia  foi
sua aluna e a sucedeu como professora na escola.

A   professora   Maria   Ceza   Guollo   trabalhava   com   classes
multisseriadas que  chegavam a ter em tomo de 45  alunos e  analisa que
antigamente os alunos eram mais obedientes, mas se pudesse voltar atras
nao  seria  mais  professora.  Na  epoca  que  saiu  da  escola  foi  convidada
para dar aula de catequese,  mas ela nao aceitou e nao quis mais lecionar
indo trabalhar na roca. Dois motivos levaram-na a desistir da docencia, o
primeiro  foi  o  fato  de  nao  ter  se  adaptado  aos  m6todos  da  matematica
modema  e  o  outro  foi  a  dificuldade  em  trabalhar  com  criangas.   Sua
escolha pela profissao nao partiu  de  uma opcao pessoal  e  sobre  isso ela
re+ata...  Eu  nao  tinha  muita  vontade  de  se-r  projessora,  mos  meus  pats
q^u.?riam. que  eu  e_ meus  irmdos  estuddssemos para dar aula.  Apera;s urn
firlho  nao  guis.  Por  min_ha  vontade  eu  nao  -queria,  eu  gost;ria  de  me
formar erfermeira e trabalhar num hospital ..-..

Essa imposicao dos pals em relacao a escolha pelo magisterio
talvez  demonstre urn grau de  importancia  que  era  dado pela  sociedade
ao  magist6rio.   Ser  professora  ou  professor  era  algo  visto  com  "bons
olhos", principalmete por parte daqueles que viviam do trabalho na terra.
Certamente os pais de D. Maria Ceza queriam urn futuro melhor para os
seus filhos e na visao deles isso nao passaria pela agricultura.

Ela conseguiu concluir o Curso Normal Regional e mais tarde
recebeu  uma  formacao  para  se  atualizar  sobre  os  novos  contehdos  e
metodologias para o ensino de  1°  Grau,  em  1963  e  1965,  oferecido pela
3°  Inspetoria Regional  de  Educacao.  Continuar seus estudos  significava
ter  que   lecionar  e   estudar   e   urn   dos   fatores   que   dificultava   era   a
distancia,  entre  sua  casa  e  escola  que  lecionava  e  escola  que  estudava.
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Morava distante 4 Kin da  escola e  10 Kin do  centro  da cidade  e a tinica
opcao era fazer esse trajeto a p6 ou a cavalo.

Argumenta que tinham poucos professores  formados naquela
6poca  porque  a  thica  escola  que  ofertava  esse  tipo  de  formagao  em
Cricitima   estava   localizada   no   centro,   ficando   dificil  o   acesso  para
aque]es  que  moravam  nas  localidades  mais  distantes,  sendo  necessario
morar longe dos pais.

Sobre  a  questao  salarial  alega que  era urn pouco  melhor que
os dias de hoje, pois "dava para passar o mss".

A siia sucessora D. Amelia De Luca Cardoso, ja tinha o Curso
Normal  Regional  quando  comecou  a  lecionar.  Seis  anos  antes  da  sua

:|P5osqe::adc:frae,s;.qnT:acoa:e%::s:iaNa.iiaafosed:psreerv:faoia]iz.uo:ao%:
estadual e teve oportunidade de lecionar para seus filhos.

Trabalhou  20  anos  com  classe  multisseriada,  ao  todo  foram
25  anos de servigo. Alem de ter que trabalhar com duas series ao mesmo
tempo,  D.  Am61ia  tinha  qiie  preparar  a  merenda  das  crian¢as  "a  gente
quando  chegava  urn pouquinho  antes  da  aula, ja  botava  a  panela,  e  as
vezes   quando   os   alunos   estavam   trabalhando,   a   gente   descascava
batatinha, a gente tinha que se virar, n5o era facil nao".

Seus   pals   eram   italianos   e   a   mesma   nasceu   em   Morro
Estevao.   Ela   comecou   a   lecionar   aos    17   anos,   em    1959,   e   esta
aposentada   a    11    anos   (1988).   Comecou   trabalhar   como   professora
substituta, e com uma lei que efetivava ap6s 5 anos ela se tomou efetiva.
Nos dois primeiros anos deu aula na 2a linha e 4a linha, depois foj para o
Morro Estevao. Lecionava Portugues, Matematica e Estudos Sociais que
abrangia as 3 mat6rias (Hist6ria, Geografia e Ciencias).

As/os  lnspetores/as  de  Ensino  visitavam  sua  escola,  elas/es
observavam o seu plano de aula, a sua atuacao em sala de aula e ficavam
em tomo de uma hora em cada visita. Alem das/os inspetoras/es lembra
que  mais  tarde,  passaram  a  existir  tamb6m  as/os  orientadoras/es  que
visitavam as escolas.

D   Am61ia   gostava   muito   de   ser  professora   e   se   pudesse
retroceder  no  tempo  optaria  pela  mesma  profissao.  Considera  que  o
professor era mais valorizado na 6poca dela, pois o salario nunca foi tao
grande,  mas  era melhor do  que hoje. Na 6poca nao tinha greve,  1embra
de greve s6 tres anos antes de se aposentar, ou seja, em 1985.

5 0  LOGOS  IT  era urn  curso  organizado  atrav6s  de  m6dulos,  na modalidade  a

distancia que habihtava para lecionar no 2° Grau.
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Para    compreender   esse   movimento   de   greve    6   preciso
considerar que vinha ocorrendo no pats, desde  1978, uma articulagao do
novo   sindicalismo   brasileiro   que  teve   como  bengo   o   ABC  paulista,
gerando   na   categoria   dos   professores   uma   s6rie   de   mobilizac6es
lideradas pelas Associae6es de Professores Ptiblicos.

Mas anterior a isso, ainda no inicio dos anos de  1960, antes de
D.  Am61ia  comecar a  lecionar,  muitas mobilizae6es  e  greves  ocorreram

por  reposicao   salarial   e   outras   reivindicac6es,   tanto   dos  professores
ptiblicos e particulares, no entanto o Golpe Militar colocou o magist6rio
na  defensiva  e  foi  s6  com  a  queda  dele  que  a  categoria  ganhou  forca
para  continuar  lutando  pela  valorizacao  salarial,  profissionalizacao  e
sindicalizacao.

Todas/os  as/os  professores  aqui  apontadas  atuaram  at61988
nessa   escola,   que   nessa   6poca   se   chamava   Escola   Estadual   Nricleo
Hercilio  Luz.  No  entanto,  muitos  outros  atuaram  ate  1992.  Em  1993,  a
escola  foi  municipalizada  e  passou  a  ser  chamada  de  Grupo  Escolar
Nticleo  Hercilio  Lur.  Segue  abaixo  todas/os  as/os  professoras/es  e  as
respectivas series, de  1993  ate 2002.

Em    1993,    1ecionaram    M6nica    de    Luca    (Ed.    Infantil),
Terezinha A Brunel (1a  s5ries), Maria das dores Cruz Goulart (2as s6rie),
Roselane   A.   L.   P.   da   Silva  (3a  s6rie),  Marcia  Mendes  Wasneski   (4a
s6rie), Joao Rech Junior (Ed. Fisica).

Em    1994,    1ecionaram    M6nica    de    Luca    (Ed.    Infantil),
Terezinha  A  Brunel  da  Silva  (1a  e  3a  series),  Maria  das  Dores  Cruz
Goutart  (21   e  4`   series),  Roselane  A.  L.  P.  da  Silva  (3a serie),  Marcia
Mendes Wasneski (4a s6rie), Salete Goulart M. de Bern (Ed. Fisica).

Em   ]995,  1ecionaram  Maria  de  Fatima  Tavares  Cordioli  e
M6nica de Luca, ambas na  Ed.  Infantil, Terezinha A Brunel da Silva (la
s6rie),  Zulenir  de   Souza  Medeiros  (2as  s6rie),  Elza  Comim  (3a s6rie),
Silvia Henriqueta C. Bonim (4a serie) e Joao Rech Junior (Ed. Fisica).

Em   1996,   1ecionaram   Rubia   Maria   Colonetti   Colombo   e
Maria  de  Fatima  T.  Cordiolli,  ambas  na  Ed.  Infantil,  M6nica  de  Luca
Honorato  (la s6rie),  Dausa  Crispim  (2a serie),  Elza  Comim  (3a  s6rie),
Silvia   Cardoso   Bonim  (4a   s6rie)   e   Antonio  Daniel   dos   Passos   (Ed.
Fisica).

Em  1997,1ecionaram  Zulenir  de  Souza  Medeiros  Educagao
Infantil  e  Maria  de  Fatima  Tavares  Cordioli,  ambas  na  Ed.  Infantil,
Jucelia Martinelo Meller (1d serie),  M6nica de Luca Honorato  (1a s6rie),
Mariselma  Tavares  Jacques  (2a  serie),   Elza  Comim  (3a  s6rie),  Juc6lia
Rosso  Cadorin  (3a  s6rie),  Ana  Maria  Medeiros  (4a  s6rie)  e  Antonio
Daniel  dos Passos (Ed. Fisica).
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Em  1998,1ecionaran M6nica de  Luca e  Maria de  Fatima T.
Cordiolj,  ambas  da  Ed.   Infantil,  Maria  do  Carmo  Pucker  Brunel  (1a
s6rie),   Francisca  da  Rosa  Zilli   (2a  s6rie),  Marilene  da  Conceigao  (3a
s6rie), Maria Margarete  de  0.  Bemardo  (4a s6rie)  e Adriana Ferro  (Ed.
Fisica).

Avila  Amador,  ambas  na  Ed.  Infantil,  Maria  do  Carmo  P.  Brunel  (1a
s6rie),   Maria   Ines   Martins   Silvano   (2as  series),   Maria   Albertina   A.
Pizzoni  (3a s6rie),  Francisca  da  R.  Zim  (4a  s6rie)  e  Maria  Jussara  G.
Fretta (Ed. Fisica).

No  ano de  2000,  1ecionaram M6nica de  Luca IIonorato  (Ed.
Infantil),  Maria  Ines  Martins  Silvano  (Ed.  Infantil  c  2a  s6rie),  Maria
Albertina  Amaral   Pizzoni  (Ed.   Infantil  e  3a  s6rie),  Maria  do  Carmo
Pucker  Brunel  (la  s6rie),  Geovana  Mariza  de  Soura  (4a s6rie)  e  Maria
Jussara G. Fretta (Ed. Fisica).

Em  2001,  ]ecionaram  Zenir  F.  de  Luca,  Valqulria  G.  Ricken
(cobriu   licenca   matemidade   da   prop    M6nica)   e   Juliangela   I.   C.
Nuermberg  na   Ed.   Infantil,   Maria  do   Carmo   P.   Brunel   (1a   s6rie),
Geonara M.  de  Soura (2a s6rie),  Albertina A.Pizzoni  (3a s6rie),  Deise  S.
M. Leandro (4a s6rie) e Jussara G. Frctta (Ed. Fisica).

Em 2002, 1ecionaram M6nica de Luca e Zenir F. Luca, ambas
na Ed.  Infandl, Albertina Amaral  Pizzoni (Ed.  Infantil e 3a s6rie), Maria
do  Carmo  P.   Brunel  (1a  s6Tie),  Geonara   Marisa  de  Souza  (2a  s6rie),
Marta    Helena    Lima    Beninca    (4a    s6ric),    substituiu    a    professora
Glaucjn6ia Citadim Furtado, e Maria Jussara G. Fretta (Ed. Fisica).

Quanto  adiregao da escola,  vale lembrar que desde  1984, na
Rede Municipal de Ensino, acontecem eleic6es diretas para diretores/as,
nas quais pais, professores/as, funcionarios/as e alunos/as, a partir da 3`
s6rie  sao responsaveis pela escolha do diretor/a atrav6s de voto  secreto.
Dc  1993  a  1996g  atuou na direcao  da  escola  a prop  Lucinda Tereza da
Silva Maciel, de  1997 a  1998, atuou a prop  Rosa Maria Macedo Rosso e
de   1999,   ate   os   dias   de  hoje  responde  pela  diregao   a  prop   Dausa
Crispim.   Desde   2001,   a  prop   Raquel   Martins   Cechinel  trabalha  na
escola como Auxiliar de Direcao.

Como   podemos   analisar,   a   maioria   das/os   docentes   que
passaram e que ainda atuam nessa escola sao mulheres.  Isso nos remete
ao   processo   de   feminizacao   do   magist6rio.   Durante   muito   tempo
trabalhar no magist6rio era uma profissao masculina, mas  no  Brasil,  ao
longo  da  segunda  metade  do  s6culo  XIX  6  permitida  a  insergao  das
mulheres nas instituig6es escolares e pouco a pouco comega a ocorrer o

Em   1999,   1ecionaram  M6nica  de   Luca  Educagao   e   Nidia
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Para   compreender   esse   movimento   de   greve   6   preciso
considerar que vinha ocorrendo no pats, desde  1978, uma articulacao do
novo   sindicalismo   brasileiro   que  teve   como  bergo   o   ABC  paulista,
gerando   na   categoria   dos   professores   uma   s6rie   de   mobilizac6es
lideradas pelas Associag6es de Professores Pdblicos.

Mas anterior a isso, ainda no inicio dos anos de  1960, antes de
D.  Am61ia  comecar a  lecionar,  muitas  mobilizag6es  e greves  ocorreram

por  reposicao   salarial   e   outras   reivindicag6es,   tanto   dos  professores
phblicos e particulares, no entanto o Golpe Militar colocou o magist6rio
na  defensiva  e  foi  s6  com  a  queda  dele  que  a  categoria  ganhou  forca
para  continuar  lutando  pela  valorizac5o   salarial,  profissiona]izagao   e
sindicalizacao.

Todas/os  as/os  professores  aqui  apontadas  atuaram  at61988
nessa   escola,   que   nessa   6poca   se   chamava   Escola   Estadual   Nticleo
Hercilio  Luz.  No  entanto,  muitos  outros  atuaram  ate  1992.  Em  1993,  a
escola  foi  municipalizada  e  passou  a  ser  chamada  de  Grupo  Escolar
Nticleo  I]ercilio  Luz.  Segue  abaixo  todas/os  as/os  professoras/es  e  as
respectivas series, de  1993  ate 2002.

Em    1993,    lecionaram    M6nica    de    Luca    (Ed.    Infantil),
Terezinha A Brunel (la  series), Maria das dores Cruz Goulart (2as s6rie),
Roselane  A.   L.   P.   da   Silva  (3a  s6rie),  Marcia  Mendes   Wasneski  (4a
s6rie), Joao Rech Junior (Ed. Fisica).

Em    1994,    lecionaram    M6nica    de    Luca    (Ed.    Infantil),
Terezinha  A  Brunel  da  Silva  (la  e  3a  series),  Maria  das  Dores  Cruz
Goulart  (2   e  4]   series),  Roselane  A.  L.  P.  da  Silva  (3a s6rie),  Marcia
Mendes Wasneski (4a serie), Salete Goulart M. de Bern (Ed. Fisica).

Em   1995,  1ecionaram  Maria  de  Fatima  Tavares  Cordioli  e
M6nica de Luca, ambas na Ed. Infantil, Terezinha A Brunel da Silva (1a
s6rie),  Zul?nir  de   Souza  Medeiros  (2as  serie),  Elza  Comim  (3a  s6rie),
Silvia Henriqueta C. Bonim (4a s6rie) e Joao Rech Junior (Ed. Flsica).

Em   1996,   1ecionaram   Rubia   Maria   Colonetti   Colombo   e
Maria  de  Fatima  T.  Cordiolli,  ambas  na  Ed.  Infantil,  M6nica  de  Luca
Honorato  (la  s6rie),  Dausa  Crispim  (2a serie),  Elza  Comim  (3a  s6rie),
Silvia   Cardoso   Bonim   (4a   s6i.ie)   e   Antonio   Daniel   dos   Passos   (Ed.
Fisica).

Em  1997,  1ecionaram  Zulenir  de  Souza  Medeiros  Educacao
Infantil  e   Maria  de  Fatima  Tavares  Cordioli,  ambas  na  Ed.  Infantil,
Juc6lia Martinelo Meller (1a s6rie),  M6nica de Luca Honorato  (1a s6rie),
Mariselma  Tavares  Jacques  (2a  serie),   Elza  Comim  (3a  s6rie),  Jucelia
Rosso  Cadorin  (3a  s6rie),   Ana  Maria  Medeiros  (4a  serie)   e   Antonio
Daniel dos Passos (Ed. Fisica).
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Em  1998,1ecionaram M6nica de  Luca e  Maria de  Fatima T.
Cordioli,  ambas  da  Ed.   Infantil,  Maria  do  Carmo  Pucker  Brunel  (1a
s6rie),   Francisca  da  Rosa  Zilli   (2a  s6rie),   Marilene  da  Conceigao  (3a
s6rie),  Maria Margarete  de  0.  Bemardo  (4a s6ric)  e Adriana  Ferro (Ed.
Fisica).

Avila  Amador,  amb'as  na  Ed.  Infantil,  Maria  do  Carmo  P.  Brunel  (1a
s6rie),   Maria   Ines   Martins   Silvano   (2as  series),   Maria   Albertina   A.
Pizzoni  (3a s6rie),  Francisca  da  R.  Zilli  (4a  s6rie)  e  Maria  Jussara  G.
Fretta (Ed. Fisica).

No  ano  de  2000,  1ecionaram M6nica de  Luca Honorato  (Ed.
Infantil),  Maria  lnes  Martins  Silvano  (Ed.   Infantil  e  2a  s6rie),  Maria
Albertina  Amaral   Pizzoni  (Ed.   Infantil  e   3a  s6rie),  Maria  do  Carmo
Pucker  Brunel  (1a  s6rie),  Geovana  Mariza  de  Souza  (4a s6rie)  e  Maria
Jussara G. Fretta (Ed. Fisica).

Em  2001,1ecionaram  Zenir  F.  de  Luca,  Valquiria G.  Ricken

(cobriu   licenga   matemidade   da   prop    M6nica)   e   Juliangela   I.   C.
Nuermberg   na   Ed.   Infantil,   Maria   do   Carmo   P.   Brunel   (la   s6rie),
Geonara M.  de  Souza (2a s6rie),  Albertina A.Pizzoni  (3a s6rie),  Deise  S.
M.  Leandro (4a s6rie) e Jussara G.  Fretta (Ed. F{sica).

Em 2002, lecionaram M6nica de Luca e Zenir F. Ijuca, ambas
na Ed.  Infantil, Albertina Amaral  Pizzoni (Ed.  Infantil e 3a s6rie), Maria
do  Carmo  P.   Brunel  (la   s6rie),  Geonara   Marisa  de   Souza  (2a  s6rie),
Marta    Helena    Lima    Beninca    (4a    s6rie),    substituiu    a    professora
Glaucin6ia Citadim Furtado, e Maria Jussara G. Fretta (Ed. FIsica).

Quanto  a direeao da escola, vale lembrar que desde  1984, na
Rede Municipal de Ensino, acontecem eleig6es diretas para diretores/as,
nas quais pais, professores/as, funcionarios/as e alunos/as,  a partir da 3`
s6rie  sao responsaveis pela escolha do  diretor/a atrav6s de voto  secreto.
De  1993  a  1996,  atuou na dire€ao  da escola a prop  Lucinda Tereza da
Silva Maciel, de  1997 a  1998, atuou a prop  Rosa Maria Macedo Rosso e
de   1999,   ate   os   dias   de  hoje  responde  pela  diregao   a  prop   Dausa
Crispim.   Desde   2001,   a  prop   Raquel   Martins   Cechinel  trabalha  na
escola como Auxi]iar de Diregao.

Como   podemos   analisar,   a   maioria   das/os   docentes   que
passaram e que ainda atuam nessa escola sao mulheres.  Isso nos remete
ao   processo   de   feminizacao   do   magist6rio.   Durante   muito   tempo
trabalhar no magist6rio  era uma profissao masculina, mas no  Brasil,  ao
longo  da  segunda  metade  do  s6culo  XIX  6  permitjda  a  insercao  das
mulheres nas instituic6es escolares e pouco a pouco comega a ocorrer o

Em   1999,   1ecionaram  M6nica  de   Luca  Educagao   e   Nidia
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processo  de  feminizapao  do  magist6rio,  ou  seja,  a  predominancia  das
mulheres nessa profissao.

Como    mos     aponta     Guacira     Lopes     Louro,     uma     das
pesquisadoras sobre genero,  sexualidade e educagao,  o magist6rio toma
emprestado  atributos  que  sao  tradicionalmente  associados  ds  mulheres
como  o  casamento  e  a matemidade  al6m  do  amor,  a  sensibilidade  e  o
cuidado  e   que  constituem   a  vercJczc7ez.rcz  cc7rrez.rcz  para  elas   seguirem.
Sendo   assim,   essa  profissao   acabou   sendo   reconhecida   como   uma
proflssao admissfvel ou conveniente para as mulheres (1998, p. 96-97).
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LIVRO  "ATA  DE  EXAME"  DA  ESCOLA  MISTA  DO  "NUCLEO
HERciLIO LUZ" -(1925-1963)

LIVRO"  TERMO  DE  VISITA"  DA  ESCOLA  MISTA  DO  "NUCLEO
HERciLIO LUZ" (1925 -1982)

Entrevistas

AMELIA DE LUCA  CARDOSO  foi  aluna e posteriormente professora
do  Clrupo  Escolar  "Nticleo  Hercilio  Luz",  nasceu  em   10/06/1942  em
Criciina.  Esposa  de  Ademar  Cardoso  e  mac  de:  Maria  Luiza,  Silvia
Henriqueta,  Ant6nio  Luiz  e  Carlos  Alberto.  Entrevista  concedida  em
25/05/2002.

ANTONIO  ZANETTE,  ex-aluno  do  Grupo  Escolar  "Ndeleo  Hercilio
Luz",    nasceu    em    02/12/1920,    em    Cricitima.    Esposo    de    Laura
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Casagrande Zanette, pai de Pedro, Neri, Antonieta, Perp6tua, Terezinha,
Rosa,   Lurdes   Maria,   Salete   Maria,   possui   23   netos   e   04   bisnetos'.
Entrevista concedida em 25/06/2002.

JOAO HERcfLIO SANTOS CIRIMBELLI, cx-aluno do Grupo Escolar
"Nticleo Hercflio Luz", nasceu em  23/10/1920, em Cricihma.  Esposo de

Angelina  Beninca  Cirimbem  e  pai  de  Alvo,  Bruno,  Cirio,  Diva,  Elio,
Dino, Cecilia. Entrevista concedida em 15/05/2002.

JOAO  ZANETTE,  ex-aluno  do  Grupo  Escolar  "Nhcleo  Hercilio  Luz",
nasceu  em   18/05/1911,  em  Cricitima.   Esposo  de  Carmelina  Dal'To6
Zanette, pai de Heitor Agenor Zanette e av6 de Joani P.Zanette e Gabriel
P. Zanette. Entrevista concedida em 28/05/2002.

MARIA  CEZA  GUOLLO,  ex-professora  do  Grupo  Escolar  "Ndcleo
Hercilio   Luz",   nasceu   em   05/03/1927,   em   Sider6polis   Esposa   de
Octavio Guollo.  Entrevista concedida em  10/06/2002.

MARIA   DINCA   DAL   TOE,   ex-aluna   do   Grupo   Escolar   "Ndcleo
Hercilio  Luz",  nasceu  em  05/01/1915,  em  Criciina.  Esposa  de  Pedro
Dal Toe (falecido), m5e de Ema, Jovelina, Libera, Raul, Ana, Terezinha,
Luiz.  Entrevista concedida em 25/05/2002.

MARIA  DE  LUCA  THOMASI,  ex-aluna  do  Grupo  Escolar  "Nticleo
Hercflio  Luz",  nasceu  em  20/06/1923,  em  Criciiina.  Esposa  de  Joao
Thomasi,  mae  de  Jos6  L6dio,  Jaci  Vanio,  Jairo  Luiz  (falecido),  Jacilda
de   Lourdes,   Jane   de   Fatima,   Joacir   Angelo,   Janete   Regina,   Junior
Carlos. Entrevista concedida em 29/05/2002.

NEUSA MARIA MAIER, filha de Otilhja Westphal e sobrinha de Paula
Westphal   (professoras   da   Grupo   Escolar   "Nticleo   Hercf lio   Luz"   no
in{cio do s6culo XX), nasceu em 03/07/1943, Cricitima, esposa de Vanir
Vieira. Entrevista realizada em 28/06/2002.



A pRODucAO DO pRn-LlvRO wNOssOs
BRINQUHDOS"POR ALFABHTIZADORAS DO

INSTITUT0 DH HDUCACA0 ASSIS BRASIL
Gilcecane Caetano Porto

Resumo

A prodngao de pr6-1ivros, surgiu a partir da necessidade de sistematizar
as  concepg6es  de  leitura  e  escrita  subjacentes  ao  M6todo  Global  de
Contos,  uma vez que algumas cartilhas ate  entao editadas propunham a
utilizagao do m6todo analitico, mas nao o processo de contos. Em Minas
Gerais, estado em que o M6todo Global de Contos foi institucionalizado
na d6cada de 30,  foi pioneiro na producao de pr6-1ivros.  01ivro de  Lili
foi   o   primeiro,   entre   varios   pr6-1ivros   publicados   e   acabou   sendo
material didatico oficial do estado de Minas Gerais, a partir de  1940.  A
partir  da  necessidade  dos  professores  em  aplicar  o  M6todo  Global  de
Contos   com   seguranea,   varios   foram   os   pr6-1ivros   produzidos   em
diversas  localidades  brasileiras,  a  maioria  deles  muito  semelhante  ao
Livro  de  Lili.   Em  Pelotas,  no  final  da  d6cada  de  70  urn  grupo  de
professoras alfabetizadoras do Instituto de Educapao Assis Brasil produz
o  pr6-livro  Nossos  Brinquedos.  0  objetivo  deste  artigo  6,  mediante
analise   do   pr6-livro   pelotense,   problematizar   quest6es   referentes   a
organizacao  estrutural  do  mesmo  e  a  concepgao  de  leitura  e  escrita
subjacente a ele, tomando como referencia o Livro de Lili.

Introducao

0  presente  trabalho  6  resultado  parcial  da  investigacao  que
vein sendo realizada no  Curso  de Mestrado  da FaE/UFpel,  na linha de
pescTwisa. Hist6ria da  Educaqdo  e  Movimentos  Socidis,  sordle a. FTist6ria.
da Alfabetizagao em Pelotas, sob a orientapao da Prop  Df Eliane Peres.
Na investigacao,  a questao principal 6 compreender como foi difundido

I   Mestranda   na   linha   de   Hist6ria   da   Educacao   do   PPGE   -   FaE/UFpel.

Pesquisadora CETHE-FaE/UFpel
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Retomando o objetivo deste tcxto, me proponho  a analisar o
pr6-livro Nossos Brinquedos considerando o m6todo de ensino da leitura
e  da  escrita  que  prop6e,  M6todo  Global  de  Contos  e  a  organizapao
estrutural do mesmo.

Para  isso  buscarei  como  re,ferencia  "0  1ivro  de  Lili"3,  pr6-
livro    produzido    por    Anita    Fonseca,    aluna-mestra    da    Escola    de
Aperfeigoamento  de  Minas  Gerais.  A  elaboragao  do  pr6-1ivro  era  urn
requisito da  disciplina de Metodologia da Lingua Patria, ministrada por
Lticia Casasanta.  Segundo  Maciel  (2001) no primeiro  ano  da Escola de
Aperfeigoamento as alunas "observavam aulas nas chamadas `Classes de
Demonstrapao', contrapondo desse modo teoria e pratica".  (pag.  18). No
ultimo  ano,  as  alunas  "aplicavam  seus  conhecimentos  em  forma  de
produgao  didatica,  nas  chamadas  `Classes  de  Experimentagao"'.  (pag.
18). Nesse sentido a metodologia adotada pcla professora Ldcia previa a
elaboracao de  un pr6-1ivro  que  contemplasse  aspectos  significativos  do
M6todo Global de Contos.

Assim,  o  pr].meiro  pr6-1ivro  a  ser  editado  oficialmente  foi  a
/I.vro  cJe   fz./z.,   em   1940,   inicialmente  pela  livraria   Francisco  Alves;   c

posteriormente pela Editora do Brasil que o editou ate o final da d6cada
de 60.  Urn aspecto relevante relativo ao pr6-livro deve-se ao seu sucesso
editorial,  que  obteve  em  apenas  tres  anos  54  edi¢5es.  a  //.vro  c7e  fz./z.
segundo Maciel (2001) "foi adotado oficialmente em todas as escolas do
Estado de Minas Gerais a partir da d6cada de  1940". (pag.20).

Pr6-Iivro Nossos brinquedos:
sistematizacao pelotense do M6todo Global de Contos

Com  relacao  a  sistematizagao  do  M6todo  Global  de  Contos,
Braslavsky     (1971),     esclarece     que     Decroly,     "un     dos     maiores
representantes  da pedagogia do  s6culo  XX",  embora nao  tendo  sido  o
primeiro  a  aplicar  o  m6todo  global  foi  ele  quem  o  sistematizou  e  o
divulgou com afinco.

Nesse sentido, para aqueles que defendiam o m6todo global, o
ato de ler tinha urn signilicado amplo, pois previa que o sujeito aprendiz

3 Utilizo 0 livro de Lili para este trabalho por ter sido ele o primeiro pie-livro a

ser publicado oficialmente e tamb6m por apresentar o M6todo Global de Contos
em todas as suas  fases.  A16m disso,  0 1ivro de Lili foi adotado oficialmente em
todas escolas mineiras a partir de  1940 e foi considerado  sucesso editorial  ate a
d6cada de 60.

157

tivesse oportunidades de pensar sobre seu cotidiano e a partir dai iniciar
o processo de anilise das frases para posteriormente analisar as palavras
e as silabas. Assim;

para  os  defensores  do  m6todo  global  a  leitura  nao  6  o
ponto de partida no processo de aprendizagem, eta 6 uma
conseqriencia,  isto  6.  parte-se  de  uma  situacao  concreta
que  faz  parte  do  cotidiano  da  crianca,  elabora-se  uma
frase    cujo   contetido   seja   representativo   e    de   facil
vocabulario,  expressada oralmente para ser,  em  seguida,
escrita,  e  entao  se  ter  o  reconhecimento  e  finalmente  a
leitura. (MACIEL, 2001, p.  114).

Ainda   sobre   as   primeiras   refer6ncias   ao   M6todo   Global,
Francisca   Maciel   (2001)   esclarece   que   Decroly,   em   suas   pesquisas
experimentais  no  "Instituto  de  Ensino  Especial  em Bruxelas,  de  1904  a
1914", conclui que partir de frases para alfabetizar ten mais sentido.

Dessa forma, o M6todo Global de Contos 6, na denominag5o
de Gilda  Soares (1986) uma extensao do m6todo  de  sentencas,  aplicado
por Decroly,  pois  o primeiro  foi  pensado  com  a  intencao  de  ampliar e
estimular ainda mais os habitos de leitura.  0 fato de  ambos os m6todos
transmitirem aos  alunos uma  "sensacao  de  saber ler"  desde  as primeiras
senten¢as   trabalhadas,   provocaria   maior   interesse   e   curiosidade   mos
alunos.

De acordo com Maciel (2001),

o    M6todo    Global    de    Contos    tern   como    principal
caracteristica   iniciar  o   processo   de   alfabetizacao  por
textos  com  sentido  completo,  por  urn  todo,  isto  6  por
frases    ligadas   pelo    sentido,    formando    urn    eni.edo,
constituindo uma unidade de leitura.  Para atender a essa
caracteristjca, a historieta ou  conto deveria ser sobre urn
tema estimulador e de acordo com interesse infantis: vida
familiar, brinquedos, aventuras reais e maravilhosas cc>m
outras criangas.  (p.121).

i  a  partir  da  concepgao  de  leitura  e  escrita  subjacente  ao
M6todo    Global    de    Contos,    que    se    organizam    os    pre-1ivros.    A
denominacao  pie-1ivro  6  dada por Lhcia  Casasanta  em  substituicao  ao
termo cartilha por entender que

a    palavra    cartilha    estava    associada    aos    m6todos
tradicionais  de  alfabetiza9ao  em  que  o   `saber  ler'   se
reduzia  em  traduzir  em   sons   os   simbolos   da  pagina
escrita.  A  cartilha  ja  era  urn  livro  pronto,  com  textos
`fabricados'   com  o   objetivo  de  trabalhar  determinado
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vocabulo, nao levava em conta os interesses das criangas.
Diferentemente,   o  pre-livro   era  urn   material   didatico
basico  para  iniciar  o  aluno  na  aprendizagem  da  leitura,
desenvolvido   e   acrescido   com   uso   de  jogos,   leitur.as
suplementares e intermedidrias. (MACIEL, 2001, p.140)

i   importante   destacar   ainda   que   o   pr6-1ivro   vai   sendo
construfdo  a  medida   que   vao   sendo   trabalhados   os   contos,  ou  seja,
inicialmente  o  aluno  recebe  a  capa  do  livro  e  conforme  vao   sendo
trabalhadas as ljc6es, deve-se anexa-1as de modo que  ao final tenha sido
construido o pie-1ivro.

A  produeao   dos   pie-livros   mineiros,   ao   que  tudo   indica,
inspirou  a  criacao  de  muitos  outros  em todos  os  cantos  do  Brasil.  Urn
exemplo    disso    6    o   pre-livro    "Nossos    Brinquedos",   genuinamente
pelotense,  organizado  em  estrutura  semelhante  a  proposta  por  Anita
Fonseca  em  "0  1ivro  de  Lili".  Merece  destaque  tamb6m,  no  contexto

gaticho, a cartilha  "Sarita e sous amiguinhos", que segundo Eliane Peres
(2003)  tern  "urn parentesco  muito  proximo"  com  0  livro  de  Lili,  pois
ambas  trazem  lima  menina  como  personagem  principal  e  prop6em  o
M6todo Global de Contos em suas cinco fases, a saber, fase do conto ou
historieta,   fase   da   sentenciacao,   fase  da  porcao   de   sentido,   fase   da
palavrac5o, fase da silabacao.

Como foi dito, a estrutura de organizac5o do pr6-1ivro Nossos
Brinquedos  segue  a  mesma  16gica  do  pioneiro  "0  1ivro  de  Lili",  com
suas  especificidades.  Urn exemplo disso  e  que merece  destaque 6  o  fato
de  que  para  o  pr6-ljvro  pelotense  foram  escolhidos  urn  menino  e  uma
menina  para   serem   as  personagelis  principals   dos   col]tos.   Uma   das
autoras  rememora  a  escolha:   ''0 Befo  e  c7 Ivj72cr,  crcz  (J  cc7```cJ/.  4  IVJ.#c7  ercz
uma  b()neca  branca,  loirinha.  Eu fiz  os  bonecos  tamb6m.  E  ele  era urn
negrinho pr_a f azer a _integraqao social entre  eles  [...] (BIT+rev.isifada Ilo  1)

0   exemplar  do  pie-1ivro  Nossos   Brinquedos   a   que  tenho
acesso,  me  foi  entregue  em  uma  pasta  de  papelao.  As  tr6s  primeiras
paginas sao o parecer emitido pela Delegacia de Educagao.  Nas paginas
seguintes  estao  os  nomes  das  autoras,  urn  pensamento,  dedicat6ria  e
agradecimentos.  0 manual do professor do pr6-livro 6  datilografado. As
gravuras  foram  desenhadas  por uma  das  autoras  e  ao  que  tudo  indica
copiadas por "xerox" .

Como  foi  dito,  o  pie-1ivro  Nossos  Brinqiiedos  apresenta  em
anexo o manual do professor. Neste as professoras autoras justificam que
escolheram elaborar un livro para o ensino e aprendizagem da leitura e da
escrita baseado  no  M6todo  Global  de  Contos por considerar entre  outras
coisas,  que  "as  hist6rias  divididas  em  pequenas  seqtiencias  garantem  o
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interesse  do  aluno  pela  leitura,  por  apresentarem  elas,  suspense,  agao  e
favorecem  a  antecipacao  dos  novos  acontecimentos",  tamb6m  destaco
outra  justificativa  das  autoras  que  diz  "temos  experiencias  pessoal  de
varios   anos,   com  este   processo,   com  resultado  bastante   satisfat6rio".
Destaco essas justificativas porque denotam uma preocupacao tanto com a
aprendizagem do aluno quanto com o desempenho do professor durante o
trabalho com o M6todo Global de Contos, uma vez que a discussao sobre
a aplicagao do m6todo 6 bastante recorrente, pois varios estudos indicam o
abandono  aos m6todos  analiticos  em fungao  da  dificuldade  do professor
em  sistematiza--1o  na  pratica.  Por  esse  motivo  e  que  os  autores  de  pr6-
livros procuraram deixar claro, nos manuais do professor, os principios do
m6todo e fundamentalmente os passos que devem ser seguidos e cuidados
que  devem  ser  tornados  durante  a  aplica€ao  com  vistas  ao  sucesso  na
aprendizagem.

As  autoras  do  pie-livro  Nossos  Brinquedos  organizam  seu

pr6-1ivro   da   seguinte   forma:   1ivro   do   professor   /   1ivro   do   aluno,
composto   de:    11    folhas   destacaveis   -contos,   6   folhas,   com   61
sentencas, 5 folhas com 95 palavras, 3 folhas com 123 silabas.

0 1ivro  do professor que acompanha o pr6-1ivro 6 organizado
da  seguinte  forma:  Escolha  do  processo  - justificativa;  cuidados  que
devem   ser   tornados   para   evitar   possiveis   inadequac6es   durante   a
aplicacao  do  m6todo;  detalhamento  sobre  a  organizacao  do  plelivro;
listagem dos recursos que podem ser utilizados (que comp6e o pre-1ivro)
e  outi-os  recursos  que  podem  ser  usados  para  enriquecer  o  pr6Tlivro;
explica¢ao   detalhada   sobre   como   devem   ser   utilizados   os   cartazes
suplementares;  1istagem com levantamento de palavras que poderao  ser
exploradas  em cada uma  das  lie6es;  1evantamento  das  silabas  (urn total
de    123)   que   vao   sendo   trabalhadas   com   os   contos;   roteiro   para
apresentacao   dos  personagens   (detalhadamente   do   10   ao   Ilo   col}to);
apresentagao  dos  cartazes.  Neste  espaco  as  autoras  exploram  as  cinco
fases  que comp6em o M6todo Global de Contos, contextualizando  com
as sentengas / palavras e silabas que fazem parte de cada urn dos contos.
Tamb6m   e   importante   destacar   que   o   pr6-1ivro   Nossos   Brinquedos
apresenta  a   "fase  da  letra"   como   componente   das   fases  do  M6todo
Global  de  Contos.  Esta  fase  ate  o  momento,  nao  foi  encontrada  em
nenhuma outra bibliografia consultada para fins desta pesquisa. Ao que
tudo  indica  esta  fase  6  introdurida pelas  autoras no  sentido  de  fixar as
letras  iniciais  das  palavras,  rna  vez  que  no  manual  do  professor,  que
acompanha  o pr6-livro,  a tinica referencia  a  essa fase  e  a proposigao  de
exercicios    que   trabalhem   o    reconhecimento    de    letras    iniciais    de
deterrninadas palavras.  A proposta  de uma  nova fase  pode  ser tamb6m
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considerada  como  urn indicativo  da  apropriacao  do  M6todo  Global  de
Contos pelas professoras hip6tese essa que sera considerada para analise
na continuidade da pesquisa.

0 pr6-1ivro Nossos Brinquedos 6 composto por  11  contos,  da
mesma   forma   que   0   livro   de   Lili.   Para   que   possamos   melhor
compreender   a   16gica   de   organizacao   dos   pie-livros,   organizei   urn
quadro comparativo :

01ivro de Lili (19611.Lili Nossos Brinquedos (1978)
I . Nina

2. 0 piano de Lili 2. Beto
3. A cozinheira 3. A bola
4. Jo5ozinho e Tot6 4. 0 urso
5. 0 burrinho Mimoso 5. A caixa de mdsica
6. Ai!ai Mimoso 6. 0 palhaco
7. As meias de Lili 7. 0 cavalinho
8. As bonecas de Lili9.Suzete 8. Os carrinhos

9. A bicicleta
10. 0 retrato de Lili 10. A casa das bonecas
1 I . 0 passeio na roga 1 1. A festa dos brinc|uedos

Tanto   o  titulos   dos  contos,   quanto  o  do  pr6-livro:   Nossos
Brinquedos    mos    deixa    claro    que    a    intencao    das    professoras    foi
explorar`atrav6s  dos  contos,  o  universo  infantil,  no  sentido  de  que  o
objetivo de despertar o interesse dos alunos fosse cumprido.

Urn oiitro aspecto a salientar com relacao ao pie-livro Nossos
Brinquedos,  se  comparado  ao  livro  de  Lili,  deve-se  as  sentencas  que
comp6e  os  contos.  Os  primeiros  quatro  contos  (Nina/  Beto/A  bola/O
urso) da primeira sao compostos por quatro senten?as simples enquanto
que   em  o   livro   de   Lili   o  primeiro   conto   tras   cinco   sentencas   com
estrutura mais complexa.

i   possivel   perceber  essa   diferenca   analisando   o   primeiro
conto de ambos os pr6-1ivros em questao:

Primeiro conto de 0 livro de Lili Primeiro conto de Nossos Brinquedos
Lili Esta 6 a Nina.
Olhem pra mim. Nina 6 uma boneca.
Eu me chamo Lili. i uma boneca bonita.
Eu comi muito doce.
Voces gostam de doce?
Eu gosto tanto de doce!
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Ainda  com  relaeao  a estrutura,  os  dois  pr6-1ivros  analisados
trazem acima  do  conto  a  gravura com a personagem a que  se  referem.
Todas   as  paginas   cont6m  gravuras,   'Pcrrcl  g%e  cI,T   crjcz#€cz5'  p%czesL7ej74
recontar  as  li€6es  a  partir  das  ilustra€6es"  (MACIEL,`  200+, p.135)_.
Essa era,  segundo Francisca Maciel (2001), uma das exigencias da prop
Lhcia  Casasanta.  i  importante  destacar  ainda  que  o  pr6-1ivro  Nossos
Brinquedos seguia mais uma das exigencias da mestra mineira: todas as
gravuras   eram   em  preto   e  branco,  para  os  alunos   colorissem  como
desejassem   e    desta    forma    tivessem   uma    maior   partjcipaeao    na
construeao do seu pr6-livro

i   importante   sublinhar   ainda   que   "Nossos   Brinquedos",
"cumpriu  a  sua  fungao"  enquanto  material  didatico  elaborado  a  partir

dos pressupostos te6ricos e metodo]6gicos do Metodo Global de Contos,
uma  vez  que  obedece  a  crit6rios  elencados  por  Ldcia  Casasanta  como
fundamentais para o sucesso de urn pr6-1ivro, sao eles: Crit6rio de ordem
artistica,  crit6rios  de  ordem t6cnica  e  crit6rios  de  ordem material/fisica.
0 Primeiro envolve a parte do enredo dos contos, a linguagem utilizada
para  a  escrita  dos  mesmos.  Ja  o  segundo  det6m-se  principalmente  ao
vocabulario,   que   deveria   estar   adequado   a   idade   das   criangas   e   a
estrutiira  das  frases,   que  deveriam  ser  simples   e   diretas.   No   dltimo
crit6rio-de ordem material/fisica-eram considerados aspectos editorials,
tanto   as   letras   quanto   ilustrac6es   e   apresentacao   Cram   elementos
fundamentais para a elaboraeao de urn born pr6-1ivro.

Considerac6es Finais

Podemos perceber que o pr6-1ivro Nosso Brinquedos, nao foi
elaborado  para  ser  uma  c6pia  de  urn  outro  pie-1ivro.  Ele  ten  as  suas
especificidades constru]'das na pratica de  alfabetiza¢ao das professas que
o  elaboraram.  Afirmo  isso  porqiie  as  entrevistas,  somadas  ao  material
escrito tern me possibilitado pensar dessa forma, uma vez que se tratam
de dados que se completam como uma grande teia. Daf a necessidade de
fazer   uma   analise   mats   aprofundada,   nesse   aspecto,   para   fins   da
dissertagao.

Embora   o   pre-1ivro   Nossos   Brinquedos   nao   tenha   sido
editado, ele 6 o exemplo da credibilidade  das professoras no  sucesso  da
aprendizagem dos alunos a partir do M6todo Global de Contos, uma vez
que  no  final  da  d6cada  de  70,  periodo  em  que  foi  elaborado,  muitos
professores  ja  haviam  deixado  de  aplica-1o  devido  ao  "modismo"  dos
m6todos lristos.
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0 DHSHNH0 NA FORMACA0 D0 PROFESSOR
DA BAHIA IMPHRIAL

TrinchdoJGlducia
Fldrvia Wer|e2

Resumo

0  texto,  aqui  apresentado,  busca  identificar  a  posicao  do  desenho  na
formagao  do  professor  na  provincia  da  Bahia,  no  periodo  imperial,  a
partir   da   analise   da   obra   de   Primitivo   Moacyr,   "zl   J7isrr%€Go   e   c!Li•Provincias:  Subsidios  para a Hist6ria da E,duca€ao n.o  Brasi.I  -lfl35  a

J889''.  Este  trabalho  constr6i  a  rela¢ao  entre  a  cadeira  de  desenho,  as
escolas  de  formacao  de  professor  e  os  espagos  de  ensino  do  desenho,
buscando as raizes hist6ricas do ensino do Desenho no Brasil, a partir da
hist6ria  da  instrucao  ptiblica baiana.  A pesquisa  compreende  o  desenho
enquanto area de conhecimento e discute a institucionalizagao do ensino
publico  de  desenho,  as  formas  de  controle  administrativo  escolar  e  a
relacao  do  desenho  no  cum'culo  dos  cursos  de  formacao  de  profess.or,
contribuindo  assim, para  construgao  da hist6ria e  a mem6ria do  ensino
ptiblico  do  desenho  na  Bahia.  Percebe-se  que,  ao  longo  do  tempo,  o
desenho  foi  se  configurando  enquanto  area  de  conhecimento,  mesmo
que    de    forma   elementar,    na    vida    do   profissional   de    educacao;
transformou-se  em  marco  do  prop6sito  de  se  constituir  uma  educaQao
voltada para  o  ensino  t6cnico-profissional;  foi  disciplina  obrigat6ria na
formacao  do  professor;  foi  uma  area  especializada  a propor¢ao  que  se
institucionalizava o ensino ptiblico e elemento integrante do processo de
regeneragao  social  no  ensino  para  encaminhamento  da  classe  media  a
inddstria.

1 Doutoranda UEFS/UNISINOS, bolsista IFP .

2 orientadora UNISINOS.
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Introducao

0   desenho   6   a  mat6ria  mais   agradavel,   quando  bern
orientada, e a mais cansativa e desinteressante quando ao
mesti`e    fa]tam    recursos    didaticos    e    de    orientacao
metodol6gica.

Manoel Areia

0  texto,   aqui   apresentado,  busca  jdentificar  a  posicao   do
c7esc#Ao  na  formac5o  do  professor  na  provincia  da  Bahia,  no  perlodo
imperial, a partir da analise da obra de Primitivo Moacyr,  "z4 /#,g/"€Go e
as  I:rovin?ias:  Subsiditjs para a Hist6ria da Edrca€do no Brasil  --  1835
a   /889".3  Essa   obra   apresenta   uma   compilagao   de   leis   provinciais,
relat6rios     presidenciais     e     relat6rios     de     diretores     de     instrugao,
encontrados no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, na pasta de colegao
de leis provinciais.

Este trabalho constr6i a relacao entre a cadeira de c7eseffAo, as
escolas  de  formagao  de  professor  e  os  espacos  de  ensino  do  cJe5.'#Ao,
buscando as raizes hist6ricas do ensino do Desc#foo no Brasil, a partir da
hist6ria  da  instrugao  phblico  baiana,  no  periodo  de   1835  a   1889.   A

pesquisa   compreende   o   c7c.j'67#Ao   enquanto   area   de   conhecimento   e
discute a instjtucionalizacao do ensino publico de desenho, as formas de
controle  administrativo  escolar e  a  relaQao  do c7cse#foo  no  curriculo dos
cursos de formagao de professor, contribuindo assim, para construgao da
hist6ria  e   a  mem6ria  do  ensino  pdblico  do  cJLJse77foo,   em  especial  na
Bahia.

Segundo a historiografia, ainda hoje, vivemos em uma cultura
grafocentrica, em que a escrita e o lugar de cultura e marco de poder. A
escola   e   o   representante   por   excelencia   desse   lugar   e   espaco   de
disseminagao  da  cultura  letrada.  Na  Bahia  do  s6culo  XIX,  nas  Escolas
Normais  de  formagao  de professor e no  Liceu,  o c7ese77fot7  vai  ganhando

gradativamente espago e representacao, enquanto area de conhecimento
importante   para    a   formaeao    da    elite    intelectualizada    e    enquanto
elemento ci\`ilizador da mao - de - obra opefaria emergente.

3 MOACYR, Primitivo. zl J#`g/7"€Go e cz6' Provz'#c7.as (Subsidios par a Hist6ria da

Educacao  no  Brasil)  -1835-1889:  Bahia,  Sergipe,  Rio  de  Janeiro,  Sao  Paulo,
Mato Grosso. 2 v.  Sao Paulo:  Companhia Editora Nacional,  1939.
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A Institucionalizacao do Ensino Ptiblico

Na   provincia   da   Bahia,    o   processo    de    sistematizapao,
institucionalizacao e especializagao da Instrugao Ptiblica, em particular o
de formapao de professores, veio se formatando lentamente,  ao logo do
s6culo XIX.  Seguiu nun processo de  supressao de algumas cadeiras de
ensino e  absorcao de  outras pela lnstrngao na capital,  e por uma escala
crescente  de  melhoramentos  e  propostas  de  reorganizapao  do  ensino
phblico,   por   parte   dos   presidentes   das   prov{ncias   orientados   pelos
relat6rios   dos   Diretores   de   lnstrugao.   Nesse   caminho,   o   ensino   do
cJeb'e#feo foi tomando fonga enquanto area de conhecimento por conta de
vis6es   futuristas   de   alguns   dos   presidentes   quanto   ao   mercado   de
trabalho  na  area  industrial,  ao  compor  o  quadro  de  disciplinas  dos
Cursos do Liceu e da Escola Normal. 0 primeiro, instituigao agregadora
e  centralizadora  dos  profissionais  de  educapao  existentes  espalhados
pela    provincia;    a    segunda,    instituigao    de    formaeao    de    novos
profissionals e capacitador dos ja atuantes.

0 ensino ptiblico foi garantido a partir da Carta Lei de 25  de
mango   de   1824,   a  primeira  Constituigao  brasileira4,   outorgada  pelo
imperador Dom Pedro I, e se firma a partir do Ato Adicional de  1834. A
Constituicao,    criada   na   crenga   da   educapao   como   urn   processo
civilizat6rio,    versa,    dentre    outros    assuntos,    sobre    a    garantia   da
gratuidade da  lnstrugao primaria a todo cidad5o,  e do direito  ao acesso
aos elementos das Ciencias, Belas-Artes e Letras, atrav6s dos Col6gios e
Universidades. E o Ato, outorga is Assembl6ias Legislativas Provinciais
poderes   de   direito   a   vigilancia,   controle   e   punicao   para   as   falhas
encontradas nas instituie6es de instrucao ptiblica.

0  ensjno,  que  outrora  vinha  sendo  realizado  no  ambito  da
familia,   por   aulas   particulares   ou   em   ateli6s,   no   caso   do   c7ese77¢o,
neccssitava  de   uma  organizagao  e  profissionalizap5o.   Era  necessario
formar mao-de-obra  especializada para  atuar no  ensino  pdblico,  capaz
de contribuir para a formapao de uma nagao civilizada.

De   forma  bastante  incipiente,   em  junho   1835,  o  govemo
implanta a primeira acao administrativa em rela¢ao is aulas de  c7ese77feo,
criando  uma  cadeira  avulsa  e  se  propondo  "nomear  qualquer  cidadao
habil na profissao de magist6rio" para ministrar aula publica de c7es'e##o,

4 COSTA,  Messias.  zl  ECJg4cc7f.Go  nag  cons/;./%jf6es  c7o  Brcls;./:  dados  e  diregao.

Rio de Janeiro: DP&A, 2002
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Fp::;a';Paaris? aa#:se,1:5S  que  Se  derem  ao  estudo  da  geometria  e  mecanica
Com  o prop6sito de organizar e centralizar o ensino ptiblico,

ate  entao  particular,  individualizado  e  fora  dos  dominios  do  Estado,  o
govemo   da  provincia  criou,   em   1836,   urn   Liceu   com   objetivo   de
absorver   as   cade].ras   avulsas   c   as   pdblicas   da   capital   e   de   formar
Bachareis  em  Letras.  A  congregaeao,  formada  por  esses  professores,
ficou responsavel pela organizagao dos estatutos, que foi aprovado pelo
Diretor   de   lnstrug6es   nomeado   pelo   govemo,   e   pela   Assembl6ia
provincja|6.

0 curso de Bacharelado em Letras do Liceu, era formado por
cadeiras7  que   devam   noe5es   de   civilidade,  moral,   conhecimento   do
mundo  e,  entre  elas,  de cJese#foo  /I.7?eczr.  Esse  ultimo  daria a base para o

processo  de  jndustrializagao,  que  se  esbogava no  Brasil  e  comecava  a
exigir uma maonde-obra especializada, al6m das letras e da leitura.

A  educaeao  formal  comcga  a  adquirir  urn  status  e  se  toma
importante  na  especificapao  profissional  e  para  o  controle  do  Estado,
preocupado  com  a  necessidade  de  formar  profissionais  especializados
capazes de preparar a futura mao-de-obra operaria necessaria.

Mas,  o  Liceu enquanto  instituigao  de  educaeao  secundaria  c
agregador  dos   educadores  n5o  resolveu  o  problema  da  formapao   e
aperfeieoamento   do   profissional   da   educagao   que   o   poder   pdblico
almejava.  Em margo do mesmo ano, foi criada a Escola Normal, como o
prop6sito de amenizar as dificuldades com a formaeao do professor e de
habilitagao  das  "pessoas  que  se  destinarem  ao  magist6rio  da  instrngao
priblica".    Essa    Escola   passou   a   atuar   como   urn   mecanismo    de
qualificapao do quadro de professores provincial, inclusive os do Liceu,
se tomou urn meio formador da intelectualidade baiana.

5 A primeira Lei  sobre  instrucao  encontrada na colegao das Leis provinciais em

1835. (MOACYR,1939, p.  67).
6  Atraves  da lei  de  23  de margo de  1836  foi criado o  liceu  e  aprovado em  1841.

(Moacyr, op cit). Em 1834, Dom Pedro 11, atrav6s do Ato Adicional da Lei de  16
de   12  de  agosto  do  mesmo  ano,   faz  alterag6es  e  adig6es  a  constituigao  do
Imp6rio,   e   estabelece   em   todas   as   Provincjas   as   Assembl6ia   Legislativas
Provinciais em substituigao aos Conselhos Gerais.  (COSTA, 2002, p. 23).
7  As   cadeiras   Cram   as   seguintes:    "filosofia   racional   e   moral;   arimetica   e

geometria  e  trigonometria;  geografia  e  hist6ria;  comercio;  gramatica  filos6fica
da lingua portugueza;  eloqiiencia e poesia analise e critica dos nossos classicos;
c7c5'c#Ao; musica; gramatica latina, grega, francesa e inglesa". (op. Cit. p. 67).
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0  Ensino  phblico,  e  ate  mesmo  o  particular,  passot?  a  ser
]cn::::I::afeo]en#oOE:i:1::.d8rrg£:I:::p%:es'a%:]Fea[[aorte%4ui;£re]:tua:amo

do  ensino nacional  e  detentor  do  direito,  dentre  outros,  de  designar  as
mat6rias  e  os m6todos  a serem aplicados no  ensino phblico,  atrav6s  de
relat6rios     circunstanciados     enviados     anualmente     a     Assembl6ia
Provincial,   por   interm6dio   do   presidente   da   provincia.    As   aulas
particulares,  entretanto,  ficaram inteiramente  livres quanto  aos m6todos
de ensino.

0 titulo academico passou a ser urn passaporte para uns e urn
limitador para outros docentes  que  queriam concorrer a uma vaga para
ensinar  no  Liceu.  0  Presidente  da  Provincia  Pinheiro  de  Vasconcelos,
determinou  que  o  docente  que  pleiteasse  uma  vaga  para  docencia  em
rna  das  cadeiras  do  Liceu  teria  que  apresentar  o  t{tulo  academico,
por6m,  os  que  pretendiam ingressar nas  cadeiras  de lfnguas,  dese#foo e

:uuesicaa;:p°rdeesre]:t:s:'ecfn,ft?tr:i:s°ascaqdueem::oJSTt8aremhabilltados",mesmo
Nesse  percurso   o  ensino  do   desenho,   apesar  de   se   fazer

presente   tanto   mos   curTfculos   dos   cursos   de   formagao   de   professor
quanto  nos de  formapao  de  mao-de-obra t6cnica,  na maioria das  vezes
esteve  has  maos  de  quem  era habilitado.  E,  nesse  caso,  nao  s?  estava
considerando habilitados os que se enquadravam nas leis de ensino pr6-
estabelecidas,   mas   os   que   se   sentiam  habilitados   pelo   dom   e   pela
habilidade  pratica,  nao  ao  magist6rio,  mas  no  dominio  da pratica  e  do
contehdo do c7ese#foo.

A Instrucao Ptiblica o Ensino de Desenho

A   Escola   Normal   baiana   iniciou   suas   atividades   com   a
responsabilidade  de  capacitar  o  professor  de  cJese„foo,  ja  que  o  Liceu
havia abarcado a aula phblica de desenho criada pelo governo em  1835.
Ao  longo  do  periodo  imperial  o  cJes'efffoo  foi  se  configurando  enquanto
area do conhecimento referida a formagao do professor, responsavel por
repassar os conhecimentos basicos para aqueles  que fomariam a futura
maoTde-obra   necessaria   aos   prop6sitos   da    industrializapao    e    que
instruiria  a  elite  letrada  da provincia.  0  cJeserofoo  foi  se  tomando  uma
area especializada que  acompanhou o  ensino das  letras  e da gramatica.
Tanto a Escola Normal quanto o Liceu passaram por dificuldades e fases

8  Op.  cit. p.  75.
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de  aperfeigoamento  dos  curriculos,  reformulados  em varios  momentos,
seja  por  carencia  de  contetido  ou  por  inadequaeao  aos  prop6sftos  do
govemo, no que se refere a custo-beneficios.

A Escola Normal foi criada com duas cadeiras instituidas pelo
govemo da provincia, sao elas:  -uma de conhecimento te6rico e pratico
do m6todo de ensino mutuo, ou M6todo Lancaster9 e para isso deveriam
aprender  o  m6todo  na  Franga;   -  outra  em  que  o  professor  deveria
aprender    a    ensinar    a    ler/leitura    e    gramatica,    escrever/caligrafia,
contar/aritim6tica,   desenhar/c7eLge#feo   /I.7?ec7r,   al6m   de   desenvolver  no
individuos os conceitos morals/doutrina crista.  Para as mulheres que se
habilitavam   a  lnstrngao   Primaria,   existia  urn  curso   especial   que   se
limitava  is  mat6rias  do  ensino  mutuo,  as  que  serviriam  a  economia
domestica e  o c7ese77foo  /I.#eczr.  Portanto,  aos  futuros professores caberia
introduzir o individuo ao mundo civilizado e letrado, ensinando-o a ler,
escrever,  realizar  as  operag6es  de  "quebrados,  decimals  e  proporc6es,
e]ementos  da   gramatica  portuguesa"   e   deter  conhecimento  sobre  os
prz.#cj'pz.oS  cJe  c7ese#foo  e  de  moral  crist5.  A  assist6ncia  monitorial  era
uma    apao    caracten'stica    do     ensino    mdtuo,    portanto     as     aulas
complementares   deveriam   ser  ministradas   pelo   professor   atual   e   o
monitor geral daria as aulas de c7ese#feo, caligrafia e aritm6tica.

Apesar dos esfongos  do govemo para melhoria do ensino e  a
formagao  do  professor  o  Sr.  Pinheiro  de  Vasconcelos  declara,  em  seu
relat6rio de 1843, que o Ensino Normal parecia mats dispendioso do que
proveitoso.   0  entao  presidente  encarregou  o  Conselho  de  Instrngao
Publica,  6rgao  controlador  do  govemo,  da  realjzaeao  da  reforma  no
ensino  pdblico.  Esse  Conselho,  em relat6rio  apresentado  ao  presidente
da   prov{ncia   em    1844,    destacou,    como    fatores    importantes   que
concorreram para o atraso deploravel da instrugao elementar: o p6ssimo
desempenho   dos   professores   na   instrngao   ptiblica  ]°  ;    a   falta   de

9 M6todo de ensino:  monitorial ou mrfuo foi adotado no Brasil oficialmente em

1827.   Nesse   m6todo   a   responsabilidade   6   dividida   entre   o   professor   e   os
monitores,    visando    uma    democratizacao    das    func6es    de    ensinar.    Foi
sistematizado,  separadamente,  por  A.Bell  (1753-1832)  e por J.Lancaster (1778-
1838),  que  reivindicam  a  patemidade  do  mesmo.   Maiores  informap6es  vcr:
BASTOS, M. H. C. A instruc5o pdblica e o ensino mdtuo no Brasil: uma hist6ria
pouco   conhecida   (1808-1827).    Jievz.,sZcz   de   f7j.s'fc;rj.c}   cJc}   Ec7%cc}€Go.    ASPHE,
Pelotas, v.I,1997. p.115-133.
]°  "A  Instrugao   Pdblica  poderia  ter  produzido  melhores  resultados   se  fosse

possivel   introduzir  no  animo  dos  professores,  a  quem   nao  falta  aptidio,  o
prop6sito   firme   de   desempenhar  as   suas   obrigap6es   com   assiduidade;   mas
observo, com desprazer, que a negligencia de uns e as enfermidades verdadeiras
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compendios   e   utensilios;   a   falta   de   uniformidade   no   ensino   e   a
deficiencia  da  fiscalizagao  nas  instituic6es.  Essa  Critica  foi  reforgada
por  Francisco  Jos6  Lima  Soares  de  Andr6a,  presidente  em  1845,  ao
declarar  que  "a instrugao  esta mal nesta provincia,  esta mal  em toda a
parte]`...".  Nesse  contexto  estavam  o  Liceu  com,16  Professores  e  a
Escola  Normal,   com  tres  professores.   Consta  no   relat6rio,   do   ano
seguinte, que no Liceu existiam 272 estudantes matriculados, destes, 48
estavan matriculados nas aulas de cJese7?foot2.

Na presidencia do Sr. Mauro Magalhaes, em 1948, a instrngao
elementar foi dividida em dois graus:  1.  Classe  de  lnstrugao  Elementar
propriamente dita, com as cadeiras de: Leitura, caligrafia, rudimentos de
gramatica,    nog6es    elementares    de    aritm6tica,    de    de5ej?fro    /I.j7ec}r,
catecismo  e  nog6es dos  deveres morals  do homem.  Cujas  aulas devem
ser  ministradas  nas  vilas  e   lugares  menos  importantes;   2.   Instrucao
Elementar  Superior:  gramatica completa da lingua,  aritm6tica e noe6es
de  algebra,  geome}r;.a  e/eme#fc!r,  nog6es  gerais  de  ciencias  fisicas  e
naturais,  elementos de geografia, de hist6ria patria e de hist6ria bfblica.
Em  que  as  aulas  devem  ser  ministradas  nas  vilas  mais  populosas  e
cidades em que aparece crescido numero de alunos. Ampliando assim, a
modalidade   e   o   conteiido   do   dese#foo   e   o   campo   de   atuagao   do
profissional da educapao que se dedicou a essa area de ensino.

Em  sua  primeira  gestao  Francisco  Gonealves  Martins,  em
dezembro  de   1849,  estabeleceu  a  obrigatoriedade  da  apresentagao  do
documento  de  aprovagao nas  Escolas  Ptiblicas  Primarias para todos  os
alunos  que  quisessem  ingressar  no  Liceu.  Para  aprovagao  de  final  de
curso, com excegao dos de lingua, dese#foo e mtisica, os alunos ficariam
sujeitos  is dissertag6es.  0  estudante  que  quiser  se matricular nas  aulas

ou falsas  de  outros,  roubam a mocidade  ou  lhe  retardan o  gozo da necessaria
instrugao". Pinheiro de Vasconcelos (apud Moacyr, op. cit. p. 76).
[`   "...e   nao   6   de   certo   por   falta  de   cursos  juridicos,   escolas   de   medicina,

academia  de  todas   as   qualidades,   1iceus,   escolas  normais  e  professores   de
quantas coisas  se  lembram, qiie tudo se aceita, tudo  se aprova, tudo aumenta a
despesa,  e  tudo  fica no mesmo  estado".  Presidente  Francisco Jos6 Lima Soares
de Andr6a (apud Moacyr, op.cit, p. 78-79)
12 0  presidente  Francisco  J.  L.   S.  de  Andr6a  ressalta:  "o  govemo  precisa  de

muitas  formalidades para despedir  urn mestre  conhecidamente vicioso„..  enfim
com muitos  defeitos,  a que  esta  sujeita a raga humana..."  sem contar com  "...o
escandalo  de  terem  ao  mesmo  tempo,  a  mesma hora,  e  na mesma  casa,  duns
escolas;  uma nas  salas  melhores, dos discipulos particulares,  que  lhes pagam;  e
outra  dos  discipulos  ptiblicos,  metidos  pelo  s6taos  ou  ligares  mais  inc6modos
com os quals nao se importam. (apud Moacyr, op. cit. p. 78-79).
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de latim da capital, nas do Liceu, e nas de mdsica e  c7ese#¢o pagaria urn
imposto  todos  os   anos.   Foi  tamb6m  esse  governo  que   introduziu  o
estagio  supervisionado  para o  Curso  Normal  para mulheres  na medida

g=oef:s:ourrsi..::ras:;°;:acd°oe::atic:c:1:ueN:ip:i,ij?30.Sefassdajrjgig:oPs::udme
introdugao   do   estagio   academico   deu   suporte   ao   melhoramento   da
metodologia do ensino, inclusive o de cJese#Ao.

A pratica supervisionada tomou-se importante e necessaria. 0
Diretor Geral da lnstrugao, em  1851, questionou a falta de solicitagao da
pratica dos m6todos, "sem a qual n5o pode urn aluno julgar-se habilitado
a ser professor",  solicitou que  a mesma fosse  aplicada tamb6m para os
alunos ja formados  e  indicou as  escolas primarias  das mais  acreditadas
da provfncia para sua realizapao, "ao memos por seis moses, em cada urn
dos  anos",  sem  ela  "n5o  pode  urn  aluno  receber  o  tftulo  de  habilitagao

i:rpares:?:edrfve: dacaragb°]Tjtg:aopdr:fi:::::i;I ;rofeesds::?[8:a   6   uma   Parte
Sr.   Casemiro,   inspirado   no   que   se   ensinava   nas   Escolas

Normals  da   Franga  e  na  Holanda,   sugeriu  que   se   acrescentasse   ao
curriculo  do  Curso  Normal  primario:  nog6es  de  ci6ncjas  aplicadas  aos
usos  da  vida,  mtisica,  ginastica,  e]ementos  de  geografia  e  de  historia
geral, historia de rcligiao e do pals.  Essas aulas teria sido proveitosas na
Prdssia e  na  Franga onde ha  Escolas  Primarias  Superiores  com mesmo
fim  que  as m6dias da Alemanha, onde  se  ensina al6m  do programa das
escolas elementares, o  c7c7sc#feo /;.#eczr e agrimensura, noe6es de ciencias
fisicas   e   hist6ria  natural   aplicadas   aos   usos   do  pals.   0   diretor   de
lnstrue6es prop6s tais mudangas acreditando que era necessdrio mudar a
mentalidade do professorado baiano e formar m5o-de-obra para atender
as novas demandas de mercado de trabalho.

As   au]as   de   c7ese#foo   ap/I.cczc7c¥s   col   czrfes   e   da   mecanica
aplicada   Cram   nccessaljas   para   suprir   a   "necessidade   das   escolas
industriais"  que  "bate  a porta".  Essas aulas concorreriam  "para o  ensino
dos  que  devem  tor  os jovens  que  se  destinam  a industria".  Por6m  nao
bastavam  para  habilita-1o  era  necessario  preparar  professores  para  as
aulas medias  "que nesta capital  e em  algumas cidades mais notaveis da
provincia,  seria  conveniente  estabelecer  para  os jovens  que  pretendem

::3:iact;tri:.:o].Diretordelnstrugaosr.CasemirodesenaMadurelra,eml851.

na gestao do Presidente; Francisco Goncalves Martins.  (Op. cit. p.  85)
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dedicar-se  antes  a  indtistria  e   ao  com6rcio  que   is  ciencias"15.  Essas
disciplinas  Cram  freqtientadas  pelos  aprendizes menores  do  Arsenal  de
Guerra e por quatro alunos extemos.  Desses vinte e un freqtientavam a
aula de c7ese#foo /z.#ec}7. e  seis a de mecanica.

Para  Sr.  Casemiro,  o  ninero  limitado  de  alunos  extemos,
quatro,  mostrava  o  acanhamento  do  espirito  pdblico  para  a  instrngao
necessaria  "ds  classes  memos  abastadas  que  tern  de  viver  da  industria,
mormente  da  agricultura  que  6  fonte  mais  abundante  da  riqueza  no
Brasil"'6.

Em   outro   relat6rio,   enviado   em   1852,   ao   presidente   da

provincia,  o  Sr.  Casemiro  apresenta como dificuldade para o ensino do
c7esc#¢o  na  Escola  Normal  a  inexistencia  de  "compendio  de  c7ese77feo
/I.#eczr em lfngua nacional",  ficando o professor a merc6 de  uma apostila
do  compendio  de  Francoeur,  traduzindo-o no  ato  de  explicar as lig6es.
Esta situagao  retardava o processo  ensino-aprendizagem,  "por haverem
alunos  mui  vagarosos  em  escreverem  o  que  se  lhes  dita".  Para  tentar
resolver  o  problema  o  Conselho  de  Instru€ao  aprovou  iim  compendio

:::ad:;Z6aes°depi+p=]e±:.:o£:ie:::u:i::;:oa;oedsesrep£::[fce;[S7Ornaotinha
Em     1853,    o    presidente    da    provincia    Joao    Mauricio

Wanderley,  detectou uma lacuna entre o  ensino primario  elementar e  o
ensino  secundario.  Essa  lacuna  se  referia  a formagao  dos  jovens  em
situagao   memos   abastada  na   sociedade,   que   nao   tinham   "condig6es
financeiras  e  nem  disposigao  para  seguirem  as  letras  e  as  ciencias".
Por6m,  "possuem, contudo, meios de seguir a carreira da industria e por
isso, nao devem  ficar circunscritos  a instrugao  elementar...  precisam de
esco/czs   mcdz.czs   onde   recebani   algum   desenvolvimcnto   intelectual   e
moral  em  relapao  a  sua condig5o...".  Nessas  escolas,  "poderemos  fazer
un  ensalo  que  mos  habilite  a  fundar  escolas  industriais  de  que  tanto
carece  a  provincia".   Ressaltou  tamb6m,  que  o  Liceu  tinha  "os  mais
habeis professores, mas era pouco freqiientado" essa situagao colaborava
com a proposta de fundapao da Escola de Ensino M6dio+8.

15   Relat6rio    lnstrucao    informando   ao    Presidente    da   Provincia    Francisco

Goncalves Martins sobre a Escola Normal. (Op. cit p. 87)
16 Op.  cit., p.  87

]7 Consta no Relat6rio do Diretor de lnspegao o Sr. Casemiro de Sena Madureira

ao presidente Francisco Gonealves Martins. (op. cit. p.  89).
]8 Consta no relat6rio do Presidente da Provincia Sr.  Joao Mauricio  Wanderley.

(op.cit p.  90)
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0s cursos medios deveriam  ser criados na capital e  Has  duas
provfncias  mais  populosas:  Cachoeira  e  Santo  Amaro,  onde  al6m  das"materias  de  instrugao  primaria  elementar,   ensinam-se   elementos  de

geomef7.I.a  prcifz.ca  a  qual   fomece  os  primeiros  dados  das  profiss6es
industriais;   nog6es   de   ciencias   fisicas   e   hist6ria   natural   que   nos
familiarizam com  os  fen6menos  da natureza;  elementos  de mdsica que
dao a alma uma verdadeira cu]tura interior; de geografia que nos ensina
a facilitar a mem6ria...", destacou o presidente.

A  altematjva era favoravel tanto para os  alunos  do  curso  de
humanidade  quanto  para  os  da  Escola Normal,  que  deveriam  aprender
tais  mat6rias  e  se  habi]itarem  a  serem  professores  das  Escolas  M6dias.
Com  isso,  haveria  economia  para  os  cofres  do  govemo,  pots  tr6s  do.Q
professores da Escola Normal, que a provfncia ja custeava, ocupariam as
cadeiras  de  M6todos;  aritm6tica;  cJe5e#foo  /I.#ec!r;  gramatica  filos6fica  e

principios  de  religiao.  Sugeriu  a ampliapao  do  Curso Normal  para tres
anos,  "para  que  os  alunos  possam  ouvir  as  lic6es  do  Liceu  e  as  de
pedagogia em cadeira especial".

As  ac6es  modemizadoras  dos  gestores  da  provincia  para  o
ensino    pdblico    promoveram    un    sensivel    progresso    do    sistema
educacional  a ponto de  o presjdente  Joao Mauricio,  em  1855,  observar
os bons 1.esultados e melhoria na qualidade do ensino. Esse foi atribuido
ao "melhoramento do pessoal de ensino, e a major fiscalizagao depois de
creada   a   Diretoria   de   lnstrugao   Ptiblica",   por   ele   indicada   no   ano
anterior.

Em  1856,  o mesmo  Diretor de  lnstrugao,  prop6s  a  formapao
de  urn  Sistema  Geral  de  lnstrngao  Phblica,  "sabiamente  formulado  e
estabelecido",  s6  assim  "poderia nacionalizar  a nagao brasileira,  trazer-
lhe essa unidade intelectual e moral que 6 a primeira condigao de forga e
de grandezawl9.

Prossegue   o   lnstrutor,   sugerindo   a   institucionalizagao   do
ensino  obrigat6rio  atrav6s  da  "propagagao  de  conhecimentos  especiais
que  constituem  a  instrucao...  da  escola  media,  conforme  se  aplica  nas
grandes   cidades    da   Alemanha".    Essas   proporcionariam   o    ensino
elementar  e  religioso,  nog6es  de  hist6ria  natural   e  antiga,  geografia,
gramatica   portuguesa,    calculo    de    geometria,    musica,    ginastica   e
c7€Se#foo. Defendeu o incremento da Escola Normal, "estabelecimento do
qual depende,  em grande parte, todo o futuro do magist6rio primario..."

[9  Relat6rio   de    1856,   enviado   ao   presidente   da   provincia   Alvaro   Tib6rio

Moncorvo Lima, por Sr. Abilio C6sar Borgcs (futuro Barao de Macadbas). (apud
Moacyr, p.  100)
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e  agregava bons professores.  Mas era necessario  se  reformar o ensino e
exigir   dos   aspirantes   ao   magist6rio   uma   preparaeao   maior.   Eram
necessarias  mudancas  na postura  do professor para que  se  resgatasse  a
imagem  do  ensino  phblico,  principalmente  no  Liceu.  Esse  deveria  ser
convertido  em internato,  o  que  "seria  de  inestimaveis beneficios  para  a
provincia".

Em 22  de  abril  de  1862, urn novo  regulamento  constituiu na
capital   duas   Escolas   Normais,   em   regime   de   intemato,   uma   para
meninas  e  uma  para  meninos,   com  duracao  de  tres  anos  e   "carater
essencialmente religioso e pratico" e, dentre outras disciplina, estara a de
cJese7eAo  /z.#ec}r.  Nas  Escolas  Normais  de  municipios,  como  Cachoeira,
Sto Amaro, Valenga, Nazar6, Maragogipe, Feira de  Santana, a instrugao
foi  tamb6m  com base  moral  e  religiosa,  al6m  de  calculos  e  sistema  de
pesos  e medidas e  "trabalhos  de  agulha pal.a as  meninas",  gradualmente
onde convinha seria oferecido aritm6tica, geografia e hist6ria, noc6es de
ci6ncias  fisicas  e naturais,  agricultura,  indtistria e  higiene,  agrimensura,
ginastica, canto  e cJese#foo /Z#ecrr.

No  Liceu se criou uma  "divisao  elementar",  cursado  em dois
anos,   que  prepararia  o  aluno  para  ingressar  mos  estudos  secundarios,
seguido  de  uma  "divisao  de  gramatica",  cursada  em  3  anos,  em  que  se
aprenderia   as   gramaticas   portuguesa   e   latina,   geografia,   historia  do
Brasil,  revisao  do  c7ese#foo  /7.#ecz/ e  a  /cip7Lg c7 pe7?c7,  al6m de  elementos de
aritm6tica  e  preliminares  de  gcomczr7.cr  e/L.7%e#/crr.  Essa  hltima  daria  a
base e o certificado para ingresso na "divisao superior", cujas letras e as
ciencias  eram  a base  do  ensino.  A  "divisao  superior",  por  sua  vez,  foi
dividida   em   duas   sec6es:   uma  com  o   objetivo   de   atingir  a  cultura
literaria   e    abrir   acesso   a   estudos    academicos    e   ao   professorado
secundario;  a  outra  tern  como  objetivo  o  preparo  para  as  profiss6es
comerciais,  industriais  para  escolas  e  academias  de  carater  cientifico.
Sendo  que  a  primeira  compreende  o  estudo  do  latim,  da  16gica  e  as
no¢6es  cient{ficas.  E  a  segunda  compreende  o  estudo  da  aritm6tica,
algebra,    geometria,    trigonometria,    cosmografia;    fisica,    mecanica,
quimica,  hist6ria  natural,   elementos   de   16gica  e,  por  fim  o  c/es`e7ifotj
/j7iec¥r  e  c7e  ;.7„jzcrgGo.  Cada  uma  das  sec6es  duravam  tres  anos,  sendo
ministradas paralelamente. Os alunos poderiam obter o grau de Bacharel
em Letras ou Ci6ncias, o  qiie teria algumas  adic6es, e  ainda,  aos  que  se
habilitem ao  magist6rio  secundario  haveria  mais  urn ano  de  16gica,  urn
curso de ciencias das escolas ou prdtica "dos melhores processos da arte
de  ensinar".  0  professor  de  c7ese7?fro  e  pintura  do  Liceu  ensinava  as
"duas  especies  de  c7e,`Tc7ifoo  aqui  estabelecidas"  e  cuidava  de  todos  "os
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trabalhos   graficos   daquele   estabelecimento,   por6m  professara   a   sua
escola de pintura em outro edificio"20.

0   novo   regulamento,   de   1862,   determina   a   abertura,   na
capital,   de   uma  ET5'c'o/c}   c7e   Be/crs-j4rzes,   para   o   ensino   artistico   para
homens e mulheres, separado de mdsica e pintura.  "0 ensino de pintura,
confiado   ao   atual   professor   dela,   abrangerd   perspectiva,   as   varias
esp6cies  de  desenho  e pintura.  Sera  auxiliado por urn adjunto  e urn dos
dois,  encarregados  da  diretoria  do  curso  e  da  fundagao  ou  j7xpcfao  cJo
desenhtj nas esc()las primarias" .

0 intemato da Escola Normal para homens, foi suprimido em
1870,  por  ter  sido   "creado  contra  a  indole  e  habitos  da  popula?ao...
afugentou  os  habilitados  ao  magisterio",  foi  crido urn igual,  em regime
de  externato,  no  convento de  S.  Bento.  Dentre outras  disciplinas tinha a
de   "CJL..s`e#feo   /z'#eczr  em   geral,   angulos   e   todas   as   figuras   planas   de

geometria,     compreendendo     as     suas     definic6es,     propriedades     e
avaliag6es,  tracados  graficos  dos  mesmos  objetos  e  aplicac6es  a vida
comum".   Enquanto   que   a   Escola   Normal   de   mulheres,   "por   nao
contrariar a indole e costumes do sexo, naturalmente mais recolhido..." e
porque  "professoras  muito  habeis  se  ufanam  do  titulo  de  normalistas,
ocupando  desde  logo  grande  numero   de  cadeiras...",   se  manteve  no
regime  de  intemato.  Por6m,  ressalta  que  o  sistema  de  intemato  "virou
unra   instituieao   de   caridade,   nao   atingindo   o   objetivo   de   formar
professoras competentes e de real vocacao para o magist6rio"2] .

Ap6s  uma  analise  detalhada do  sjstema  de  instrucao publica,
o Bar5o  de  Sao  Lourenco mant6m o Liceu onde  se  concentrava todo  o
ensino   publico   secundario   e   desmembra   a   cadeira   de   cJe,s'c7?Ao,   na
dependencia  das  instru€6es  do  Diretor  Geral  dos  Estudos.  Quanto  ao
Ensino  Normal  as  mat6rias  passaram  a  ser  distribuidas  em  dois  anos,
sendo  que  no   1°  ano,  dentre  outras,  as  de   "cJeL9L7#Ao  /j#eflr  c   ZocJcrLg  cr5'

figuras planas da geomelria:  compreendendo defini€6es,  propriedade  e
avalla{c~to.,  tra€ado  grdfico  dos  mesmos  objetos  e  aplica¢6es  titeis  na
tJjcJCJ  com#7#"   e   "caligrafia  aplicada  especialmente   ao  carater  da  letra
inglesa, em bastardo, bastardinho e cursivo; exercicios de letra g6tica22".
0 espago de atuacao do profissional de c7ese#feo se amplia e se configura
vinculado  ds  letras,  pois  com  essa  ultima  cadeira,  de  certa  forma,  o
c7ese77foo se faz presente no aprendizado das letras.

20  Op.cit„  p.130

21 Relat6rio  do  Barao  de  Sao  Lourenco  (Goncalves  Martins)  em  seu  segundo

mandato.  (op.  cit. p.139).
22 Barao de Sao Lourengo (apud Moacyr, op. cit, p.  154).
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0  presidente  Venancio  Lisboa23,  informou  em  1875,  que  o
Liceu  de  Artes  e  Oficios,  criado  pelo  presidente  Freitas  Henrique,  em
1872, era o  inico  estabelecimento de ensino  secundario na provincia. A
reforma  o  transformou  em  urn  instituto  de  letras  e  ci6ncias,  ensinos
distintos, constando de seis cadeiras de linguas e move de Ci6ncias.

Em  1881, Presidente  J.  Lustosa da Cunha Paranagua, ressalta

que as Escolas Normais ampliaram seus cursos ao inserir mos programas
as  cadeiras  de  ciencias  naturais;  fisica  e  quimica;  1ingua  francesa;  e  o
c7cse#foo c7e jm;./czfGo que alem de prestar servieos outros, "forma o gosto
e   desenvolve   o   sentimento   do   belo".   Foi   extinto   definitivamente   o
carater  de  intemato  para  as  Escolas  Normais,  seja  pelo  custo  ou  "por
acreditar que a  experiencia extema trara beneficios para o  ensino".  Por
falta  de  freqti6ncia  a cadeira  de  cJese7c7?o  do  Liceu foi transferida para  a
Escola Normal. No ano seguinte esse govemo investiu em material para
ensino,   dentre   outras   disciplinas,   a  de  c7e\Te7]rfeo  passou  a  contar  com
"interessantes  ard6sias  para  desenho  com  as  competentes  colec6es  de

modelos  e  para  o  mesmo  mapa  Atlas,  colec6es  completas  de  s61idos  e

;nr;tt::2g=tos  Para  tl-aeados  geometricos",  de  utilidade  para  o  ensino
0  presidente  Pedro  Luiz  P.  de  Souza,  em  seu  mandato  em

maio  de  1884, criou urn Curso de Ciencias  e Letras para mulheres e em
Novembro  fundou o lnstituto do Professorado ptiblico primario baiano,
tudo a pedido do Diretor Geral de lnstrueao o C6nego Barroso.

Dentre   outras   providencias   tomadas   pelo   Presidente   J.   C.
Bandeira  de  Melo,  em  1887,  visando  a  uniformidade  e,  sobretudo,  o
melhoramento  dos  estabelecimentos  de  ensino  Normal  e   Secundario,
indicou a fusao do Liceu e do Extemato Normal para homens, tanto por

::::::%c::°cno6i::::icma2S5.quantopelaconcentra9aodoensinoerecursoscom
0  ensino  de  c7e'scJ7cfoo  chega  ao  final  do   s6culo  XIX  como

disciplina  efetiva, mesmo  que  de  forma  elementar,  tanto  dos  cursos  de
formaeao  profissional  de  professor,  oferecidos  pelas  Escolas  Normais,
quanto dos cursos oferecidos pelo Liceu.

23  Em   seu   relat6rio   apresentado   a  Assembl6ia   Legislativa   em    1875.   (apud

MOACYR,1939, p.164)
24 Relat6rio do Presidente J.  Lustosa da Cunha Paranagua.  (apud Moacyr,1939,

p.176).
25 op.  cit„ p.186
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Considerac6es Finais

0  Imp6rio  esbocou  urn  incipiente  sistema  de  ensino  ptiblico
que  implicou  em  investimento  de  vultosos  cabedais.  Fatores  como:  a
importacao   de  m6todos   de  ensino,   de  professores  e   de  modelos   de
sistemas  educacionais  implantados  no  periodo,   associados  a  falta  de
material didatico e ao desinteresse pela profissao de magist6rio, situacao
qiie  perdura  ate  hoje,  em prol  da Medicina  e  Direito,  foram reforcados
pela relacao custo-beneficio e contribuiram para as sucess6es de falencia
no  ensino  e,  conseqtlentemente,  para  o  atraso  da  formacao  da  m5o-de-
obra  tao  necessaria  ao  pats.  0  professor  se  tornou  o  responsavel  por
repassar os conhecimentos basicos para aqueles que formariam a futura
m5o-de-obra    necessaria    aos    prop6sitos    da    industrializac5o    e    qiie
configuraria a elite letrada almejada pelos gestores da provincia.

Ao  longo  do periodo  analisado,  a Bahia no periodo  imperial,
o cJeb`c#¢o foi se configurando enquanto area de conhecimento vinculada
ao    curr{culo,    mesmo   que    de    forma    elementar,    na    formagao    do
profissiona]  de  educagao  oriundo  das  Escolas  Normais,  para  homens  e
para  mulheres.  Esta  iniciou  suas  atividades  com  a  responsabilidade  de
capacitar  o  professor de  c7cb`e72fof7, ja  que  o  Liceu havia  abarcado  a  aula

ptiblica   de   c7ese7!feo   criada   pelo   govemo   em    1835.   No   inicio,   os
principios do cJc75e77¢c) £j#ec7r,  o estudo dos angulos, das figuras planas  e
suas    definic6es,    propriedades    e    tracados,    deveriam    atender    ds
necessidades praticas do cotidiano.

0   c/able;7feo   funcionou   como   marco   do   prop6sito   de    se
constituir  uma  educacao  voltada  para  o  ensino  t6cnico-profissional,  ao
se propor escolas  medias  voltadas para as  artes  industrias,  a  cabedal  de
conhecimento  vai  ampliando  com a  insercao  da geomezrz.cz e/c}#e#fcrr,  o
desenho aplicadas ds aries e ch geomelrja prdtica.

0   eTisino   do   c7ese#feo   se   fez   obrigat6ria   na   formacao   do
professor e  foi  se  tomando  uma  area  especializada  que  acompanhou  o
ensino  das  letras  e  da  gramatica,  a  proporcao  que  se  desenvolveu  a
institucionalizae5o     do     ensino     pdblico,     promovendo     tamb6m     a
especializaeao profissional em cJeL5`e77foo e sua missao social.

A mulher como professora de c7eL?e#*o, no decorrer do tempo,
foi  se firmando  enquanto profissional necessario  ao  ingresso  da elite no
mundo   das    atividades    industriais.    Com   as   ac6es   modemizadoras
implantadas  para  o  ensino  prib]ico  foi  possivel  observar  iim  sensivel

progresso  no  ensino  do  c7e5'e7!feo,  com  a  insereao  de  novos  contetidos,
desenho 8L ldpis e a pena e desenho de imifa¢do . Esse trJ:Jirrro pot forrri:f] o
gosto  e  desenvolver  o  sentimento  do  belo.  A  Escola  de  Be]as-Artes,
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chega   para   reforcar   esse   gosto   e   valorizar   as   quest6es   est6ticas
necessdrias  para  satisfazer  o  gosto  da  elite  letrada,  reforga  o  ensino
artistico  do  cJese72foo.  E  n5o  se  pode  esquecer  que  nesse  periodo ja  se
encontrava  no  Brasil  a  Missao   Francesa  que  veio  com  a  tare fa  de
introduzir o ensino das artes na col6nia.

Com a proposta de estabelecer cursos m6dios na capital e nas
provfncias   mais   populosas   e   de   formar   a  base   para   as   atividades
industriais, o poder phblico ampliou a possibilidade de empregabilidade
dos  memos  privilegiados  e  dos  professores  de  c7ese#foo  formados  nas
Escolas   Normais.   0   cJese#foo   passou   a   ser   urn   meio   civilizador   e
profissionalizante  dos  provaveis  "perturbadores  do  sossego  publico".
Passou a  fazer parte  do processo  de  regeneragao  social  no  ensino para
encaminhamento da classe media a industria.



IMPLICAC6ES CURRICULARHS A PARTIR
DAS COMHMORACOHS D0 SETE DE

SETEMBRO N0 PERI0D0 DH 1930-1945 HM
UMA INSTITUICA0 DE ENSIN0

CONFESSIONAL CATdLICA-fielenav;niriessardagnaJ

Resumo

Problematizo  como  fimcionaram  as  praticas  acerca  das  comemora¢6es
do se/c c7e bTe/embro,  enquanto parte constituinte do curriculo cscolar no
periodo   de   1930-1945,   a  partir  das   seguintes   quest6es:   que  praticas
institufram   essas   comemorag6es   naquele   perfodo   c   que   discursos
estavam imbricados nesse pTocesso? Que cfeitos tiveram esses discursos
na produgao de  sujeitos?  Focalizo essas praticas  a partir de publicag6es
de  uma  instituigao  de  ensino  confessional  cat61ica dc  Porto  Alegre/RS,
argumentando que,  apesar de o periodo em estudo abarcar uma politica
autoritaria,   repressiva   e   ditatorial,   existiam   outros   focos   de   poder
produtivos, microfisicos  que atravessavam toda a rede  social, presentes
nas praticas,  instituidas  por discursos,  estabelecendo  modos  de  ser  e  de
viver  condizentes  com  uma  politica  de  sociedade  que  ainda  estava  em
processo de modemizapao. As publicag6es acerca das comemorap6es do
Sere   de   sefe"6ro   foram   tratadas   como   discursos   que,   articulados,
instituiam     o     conjunto     de     praticas      que     conformavam      esses
acontecimentos  e  sustentavam  certos  saberes  atravessados  por  relap6es
de  poder,  produzindo  sujeitos  ideais para  a  sociedade  que  se  almcjava,
bern como para atender  aos postulados  da  lgreja Cat61ica.  Os discursos
comp6em un conjunto de enunciados que articulam a ciencia, a politica
e  a  moral  religiosa  que   servjram  como  normas  conferindo   valor  de
verdade  para  a  sociedade  e  instituindo  posig6es  de  sujeito  como:  da
disciplina, patriota, culto, masculino e cristao.

1  Programa de P6s-Graduapao em Educagao ~ UNISINOS.  Sao Leopoldo/RS
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0 tema

No  intuito  de  buscar  melhor  compreender  as  relag6es  que
constituem   o   currfculo   escolar,   tentei   aproximar-me   dos   diferentes
discursos  que  estariam  imbrjcados  na  constituigao  do  curriculo.   Urn
conjunto   desses   discursos   constitui   as   comemorac6es   do   se/e   c7e
b'efe7#bro2 que, mos dias de hojc, ainda 6 parte constituinte dos curriculos
escolares, mas em outras 6pocas foram mais intensas.

Optei  por  pesquisar  o  periodo  de  1930-1945  na  medida  em
que  a  partir  de   1930  iniciou-se  a  implantagao  de  "urn  `programa  de
reconstrugao    nacional"    (HORTA,     1994,    p.     I),    de    urn    Estado
lntervencionista promotor de  polfticas  de bern  estar social,  incluindo-se
ai,  a  criacao  de  urn  Minist6rio  da  lnstrngao  e  Sande  Pdblica.  Nesse
perfodo  passou  a  ser  enfatizada  uma  polftica  de  mobilizacao  nacional
com  o  argumento  de  seguranea  nacional.   Foi   urn  periodo  "dos  mais
proficuos na promogao de rituals e comemorae6es destinadas a afirmar a
presenga e a jd6ia de urn Brasil novo e nacional"  (AVANCINI, 2000, p.
39).

Fui  construindo  o  objeto  de  pesquisa  entendendo  que  cada
6poca deflne sua realidade e todo o objeto 6 formado por urn conjunto de
regras   qiie   permitem    "suas   condig6es   de    aparecimento   hist6rico"
(FOUCAULT, 2000, p.  54), portanto, o objeto nao 6 visto como natural
mas  como  uma  construgao  discursiva.  i  vasculhando  as  camadas  que
constituem  urn  acontecimento  que  podemos  apreender  o  momento  em
que      foi      ganhando      consistencia,      visibilidade      e      dizibilidade"
(ALBUQUERQUE,  2000,  p.   120).   Aproximei-me  dos  discursos  que
tomaram possfvel urn modo de se conceber e de se configurar as praticas
do sere c7e se/embro para entender que  efejtos podem ter produzido em
termos de curriculo escolar.

2 A expressao 5refc dc 5e/e7#bro estara sempre grifada para marcar a posigao que

assumo,  de  que,  no  Brasil,  trata-se  de  uma  pratica  social  que  comp6e  urn
conjunto  de  praticas  "de  natureza  ritual  ou  siinb6lica,  que  buscan  inculcar
certos   valores  e  normas  de   comportamento  atrav6s  da  repeticao,  a  qual,
automaticamente,  implica continuidade com  urn passado hist6rico  adequado"
(HOBSBAWM e RANGER, apud HALL, 2001, p. 54).
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A perspectiva:  urn modo de problematizar

Discuto a partir do referencial p6s-estruturalista numa ana]ise

que   desloca   o   sujeito   do   centro   e   da   enfase   ds   praticas   que   dao
significado  ao  que  existe  no  mundo  e  ao  pr6prio,sujeito,  sendo  que  a
linguagem  esta  nesse  processo  de  significacao.  E  central  a  nocao  de
discurso  em  Michel  Foucault  (2000),  como  praticas  que  produzem  os
objetos  e  as  realidades  ao  dar-lhes  urn  sentido.  0  sujeito  6  constituido
"na  trama  hist6rica"   (FOUCAULT,   2001,   p.   7).   A  nocao   de   poder

tamb6m se toma central,  na medida em que,  "a verdade nao existe  fora
do poder ou sem poder" (FOUCAULT, 2001, p.12).

Entendo que  as  comemorag6es  atenderam tanto  a instauraeao
e manutengao  de  urn regime politico  quanto ao  engendramento  de uma
sociedade  que  ainda  estava  em processo  de  modemizaeao.  Argumento
que,  apesar  de  o  periodo  em  estudo  caracterizar-se  por  lima  politjca
autoritaria,   repressiva   e   ditatorial,   existiam   outros   focos   de   poder
produtivos,  microfisicos  que  atravessavam toda  a  rede  social, presentes
em todas  as  praticas  instituidas  por  discursos,  estabelecendo  modos  de
ser,   de   viver  e   de   pensar  condizentes   com  ulna  politica  para   uma
sociedade moderna.

Focalizo as comemorac5es  do L`'6J/c, c/e ,?cfcm67`o  no periodo de
1930-1945    a   partir   de   pub]icac6es    de   uma    instituigao    de    ensino
confessional   cat61ica   de   Porto   Alegre3  (uma   revista   mensal   e   urn
relat6rio anual, editados durante  1930-1945).

AS publica95es acerca das comemorae6es do ,s'ezL' c7L7 ,5`c/embro
foram tratadas como discursos que, articulados, instituiam o conjunto de
praticas  que  conformavam  esses  acontecimentos  e  sustentavam  certos
saberes   atravessados  por  relac6es  de  poder,   cujos  efeitos  produziam
sujeitos ideals para a sociedade que se almejava, bern como para a lgreja
Cat61ica.  Assim,  meu  objetivo  foi  descrever  e  analisar  a  produtividade
das   comemorac6es   do   b`eze   cJc   5'cZc7??bro   no   periodo   de    1930-1945,
examinando   discursos   que   estavam   enredados   nessa   produtividade,
considerando as seguintes quest6es:

•     De   que   modo   o   Lsere   cJL7   Se/e777b7`o   foi   produtivo   niima

instituic5o  de  ensino  confessional  cat61ica  no  periodo  de
1930-1945?

3 Nao  sera  divulgado  o  nome  da  instituigao  a  partir  da  qual  foi  realizada  a

pesquisa, para respeitar a posicao da direcao de mesma.
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•     Que    pfaticas    instituiram    o    L?e/a    c7L.   ^``cre#3Z)ro    naquele

periodo    e    que    discursos    estavam    articulados    nesse
processo?

•     Que   efeitos   tiveram   esses   discursos   na   producao   de

posic6es de sujeito?
Busquei  mos  materials  os  enunciados  que  me  possibilitassem

focalizar as praticas acerca das comemorac6es, n5o tentando entender o
que  foram,  mas como estavam emergindo e o que estavam produzindo.
Procurei   ver   as   relac6es   que   se   estabeleciam  em  tomo   dos   "ditos"
buscando  efeitos  em termos  da  producao  desses  sujeitos,  isto  6,  como
"seria"  ou  "deveria  ser"  o  sujeito  para  ocupar tais  posic6es.  Descrevi  e

problematizei esses "ditos", buscando regularidades que possibilitaram o
estabelecimento de determinados significados com valor de verdade, que
estavam  enredadas  na producao  dos  discursos,  atravessando  as  praticas
e,     nesse     cruzamento,     produzindo     sujeitos.     Para     entender     as
regularidades,   dirigi   meu   olhar   tentando   ver   uma   certa   ordem   no
aparecimento  dos  enunciados,  correlac5es  entre  eles  e  posic6es  em urn
espaco  comum  (FOUCAULT,  2000).  Levei  em  conta  que  ha  sempre
relac6es  de  poder  atravessando  os  enunciados  e  que  eles  acontecem  a

partir de  condi¢6es  que possibilitam a enfase  de  certos  enunciados  com
valor de verdade.

0 Scfe dc s'cfe"bro: urn acontecimento datado

As  comemorac6es  do  Se/e  cJc  Jerembro  foram  possiveis,  a
partir   de   certas   condig5es   que,   com   o   passar   dos   tempos,   foram
engendrando    determinadas    praticas,    possibilitando    urn    modo    de
comemorar essa data. 0 Se/e cJe Lfc'fe7#Z77.o  foi  "inaugurado"  em  1822  e as
comemorac6es  referentes  a essa data nao passaram a  ser,  simplesmente,
repetidas,  mas  os  discursos  materializados  nas  "Paradas  da  Mocidade"
foram   coiistruindo   urn   imaginario,   fazendo   com  que   os   sujeitos   se
reconhecessem  neles  e  por  eles  fossem  representados,  significando  a
passagem  de  uma  situacao  de   "colonizado"   para   "1ivre",   a  partir  do
nascimento do Estado Brasileiro.

As  medidas  de  intervencao  adotadas  em  1930  tinham  como
justificativa a seguranga, o ben estar da popiilacao e o desenvolvimento
do  Estado.  Gettilio  Vargas  utilizou-se  de  meios  para  gerir  a  populacao
atrav6s de formas de regulamentae5o, nao adotadas ate entao, a exemplo
da criacao do Minist6rio da Educacao e  Saride, das secretarias estaduais,
da   Previdencia   Social   e   das   legislac6es   trabalhistas,   que   com   seus
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medidas que serviram para conduzir as condutas e dispor as coisas, que
foram   sendo    disseminadas   pela   rede    social,   tanto    nas    instancias
govemamentais  quanto  nas  demais  instituie6es.  Nao  se trata  apenas da
gestao  politica  do  Estado,  mas  da  "maneira  de  dirigir  a  conduta  dos
individuos   ou   dos   grupos:   govemo   das   criangas,   das   almas,   das
comunidades,  das  famflias,  dos  doentes  [uma  forma  de]  agir  sobre  as
possibilidades  de  acao  dos  outros  individuos  [...]  estruturar  o  eventual
campo de agao dos outros" (FOUCAULT,1995, p. 244).

Alguns  aspectos  que  caracterizaram  a  sociedade  no  inicio  da
d6cada  de vinte  devem-se principalmente  ao  crescimento  da populacao
das  cidades, o que deu origem a classe dos  operarios  (RIBEIRO,1993).
Mas   foi  em   1930  que   se  buscou  melhor  dispor  essa  populacao  em
termos  de  "unidade  nacional",  quando  a  Uniao  traeou  as  diretrizes  da
educaeao  nacional,  pois  era  atrav6s  dessa  qiie  se  tentaria  alavancar  o

progresso  para transformar o  Brasil  em uma  "grande  nacao".  Uma  das
formas para isso foi utilizar constantemente  "atos coletivos, de festejos,
de    comemorag6es    que    demonstrassem    a    `grandiosidade    da   terra
brasileira" (BARBOSA,1987, p.132).

Conforme   Foucault   (2001)   o   importante   nao   6   tanto   a
estatizacao  da  sociedade,  mas  a  govemamentalizagao  do Estado,  o  que
demanda compreender o processo de uma forma complexa de poder que
ten como alvo a populacao, implicando o processo de disciplinamento e
individualizacao dos coxpos (poder disciplinar),   ao mesmo tempo como
de  regulamentaeao  da  vida  (biopoder)  (FOUCAULT.   1999).   Com  o
engendramento  do  Estado  modemo  gesta-se  uma politica  de  sociedade
cuja  modalidade  de  exercicio  de  poder retine  mos  mesmos  aparatos  de
governo,     dispositivos     e     tecnologias     que,     ao     mesmo     tempo
individualizam  e   totalizam.   Ou   seja,   o   govemo   cuida   de   cada  urn
individualmente  e,  ao  mesmo  tempo  do  bern-estar  de  todos.  A  escola
inica para todos 6 urn dos aparatos de govemo nas sociedades modemas
como urn espaco privilegiado para instituir formas de sujeicao.

4 Veiga-Neto  (2002)  sugere  o  termo  "govemamento"  para  encontrar  urn  termo

mais  proximo  ao  sentido  de  "govemo"  empregado  por  Foucault,  que  nao  se
refere  apenas  a gestao  politica  do  Estado,  mas  designa  "a maneira  de  dirigir a
conduta  dos  individuos  ou  dos  grupos:  govemo  das  criancas,  das  almas,  das
comunidades, das familias,  dos doentes [...]  agir sobre as possibilidades de acao
dos  outros  individuos   [.„]   estruturar  o  eventual  campo  de   agao   dos  outros"
(FOUCAULT,1995, p. 244).
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0  per{odo  de  1930-1945  tamb6m  contou  com  as  instituic6es
para  instituir  novas  formas  de  sujeic5o,  conforme  tento  mostrar  nas
minhas  analises  das  praticas  em  tomo  das  comemorac6es  do  seze  cJc'
se/e77cZ)ro  nas  sec6es  seguintes.

Discursos atravessando as comemorac6es
do sete de setembro

Organizei   os   enunciados   definindo   os   seguintes   conjuntos
discursivos:  disciplinamento  do  corpo  para  viver  no  coletivo;  ordem;
progresso e liberdade;  cidadania;  sacralizacao da Patria;  invencao de urn
passado.   0   elitrecruzamento   desses   conjuntos   discursivos   constituia
posic5es   de   sujeito   estabelecendo   modos   especificos   de   ser  cidadao
brasileiro: disciplinado, cu]to, patriota, masculino e cristao.

As   praticas,   tanto   em   nivel   individual,   quanto   coletivo,
produziam efeitos  de modo  que a populacao tomasse as novas medidas
como necessarias, uma vez que elas eram propostas em nome da defesa
de  sua pr6pria vida, produzindo uma  rede  de transmissao  das forcas  de
poder,  instituindo  certas  formas  de  viver  como  mais  corretas.  Havia
tambch  repressao  que,  na  forma  como  olhei  para  os  discursos,  nao
ocorre  no  nivel  do  poder,  pois  este   nao  reprime  mas  produr.   Essas
repress6es tamb6m eram justificadas em nome de defesa e seguranea da
popu]agao,  portanto  em nome  da  vida,  de  modo  que  a  violencia  sobre
uns,    poderia    servir   para   produzir    e    reforgar   certos    padr6es    de
normaliza¢ao  e  de  pertencimento  em  outros.  Aqueles  qiie  "mereciam"
repressao estavam agindo "contra" o coletivo, a exemplo dos comunistas
e   de   outros   grupos   que   nao   agiam   de    acordo    com   as   normas
estabelecidas.

Se  cada  urn  soubesse  se  autodisciplinar  e  se  autogovemar,
estaria  contribuindo   para  o  governamento   dos   outros,   diminuindo   a
necessidade de repressao. As instituie6es de ensino foram fecundas para
essas  praticas,  mum  momento  em  que  se  buscava  fixar  modos  de  ser
brasileiro para pertencer a "unidade nacional" que se pretendia.

Na tare fa disciplinar do Estado houve o engajamento da lgreja
Cat61ica  de   Porto   Alegre,   sobretudo,  tendo   a  frente   o   arcebispo   da
capital do RS, D.  Joao Becker, que manteve-se em posicao de  apoio  ao
Presidente Getdlio Vargas (ISAIA,1998).
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Discursos instituindo posic6es de sujeito

Os   discursos   produzem   efeitos   de   poder   legitimados   por
determinados   saberes   que   instituem  posic6es   de   sujeito   que  nao   se
excluem  umas  as  outras,  mas  urn  mesmo  sujeito  pode  ocupar  varias
delas ao mesmo tempo.

0   sujeito   "da  disciplina"   6   submetido  a  uma  analitica  do
espaco,  das  atividades  e  do  tempo,  que  define  modos  de  dominio  do
corpo, uma vez que nas Paradas da Mocidade, cada urn sabia o seu lugar
na fila, como proceder e se comportar. Tanto o lugar, quanto os gestos e
o  tempo  de  realizacao  desses  gestos,  estavam  intemalizados  em  cada
urn,  e ao mesmo tempo em todos. 0  individuo era objeto da vigilancia,
da norma e do  exame.  0 poder disciplinar agia de uma forma tao  sutil,
tomando     "o     exercicio     do     poder     o     memos     ciistoso     possivel"

(FOUCAULT,  2002,  p.   179)  lima  vez  que  nao  havia  necessidade  de
exteriorizar forca para assegurar a organizacfo dos alunos.

0   sujeito   "patriota"   6   produzido  pela  mecanica   do   poder
disciplinar articulado com saberes que envolvem a Patria.  A combinagao
de   todos   os   discursos   analisados   constituem   urn   ideal   de   cidadao
brasileiro,  que  envolve  corpo,  mente,  atitudes,  crenea  e  conhecimento.
Os  discursos  que  instituiam  a  Patria  como  /er" \sc7grc7c7cz  e  inventavam
rna  Zrc¥c77.fGo "e"orcive/ constituiam,  tanto  o  sentido  de  pertencimento
a  uma  "comunidade  politica  imaginada"  (ANDERSON,   1989,  p.   14),
quanto  o  entendimento  de  Patria  vinculada  a  Deus.  Esses  saberes,  ao
serem  narrados,  faziam  com  que  os  sujeitos  fossem  se  reconhecendo
neles  e tomando-se responsavel nao  s6 pelo presente,  mas por co#j'Jr%J.r
o sdo progresso do fwiiro .

0   sujeito   "culto"   saberia   como   conduzir   as   condutas   em
direcao ao futuro. Essa cultura seria o conhecimento, juntamente com os
valores   cristaos   acumulados   pela   humanidade   que   possibilitaram   cr
civiliza¢ao  que  hoje  temos  con  a  co"trtouig~co  de  homens  cult?s.  A
atividade   racional   ganhava   destaque   sobre   as   praticas,   ou   seja,   os
"homens  cultos"  ocupariam posic6es  de  lideranca  na  sociedade  agindo

sobre  as  ac6es  dos  outros.  Nesse  processo  o  aluno  era  aconselhado  a
J.7.szr#z.r-se  par  f /   mes773(7   o   que   aponta   para   a   necessidade   de   uma
diminuicao  do  controle  institucional,  a  minimizacao  do  exercicio  do
poder.

0    sujeito    "masculino"    adquire    novos    sentidos    com    o
surgimento do fen6meno populagao, a partir do s6culo XVIII. Com isso
sao  instituidas  novas  formas  de  regulamentacao  e  o  sujeito  masculino
passa   a  ter  novos  pap6is.   Esse   sujeito,   na   relacao   com  urn  Estado
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govemamentalizado    e    disciplinar    era    inteapelado    a    ocupar   novas
posie6es   no   enunciado.   Na   siia   relacao   com   o   Estado   e   com   as
instituig6es,  o  sujeito masculino  "ajudaria"  a govemar a  sociedade mais
ampla,   na   medida   em   lhe   era   atribuido   urn   compromisso   com   a
seguranca do coletivo.

0  sujejto  "cristao"  assumia uma funcao de vincular Estado e
lgreja,  ao  ser uma  lideranga  na  sociedade.  Essa  vinculaeao  era tamb6m
uma  das  formas  contribuir  com  a  govemamentalizacao  pois  a  Igreja
Cat6lica,  por  meio  de  seus  programas,  buscava  rcso/vcr  oil p7.oZ7/e7#a.s`
sociais   e   econ6micos,   segundo   postulados   da   sociologia   christa   e
co"toater  toda  a  actua€do,   direta   ou  velada,   do   comunismo.  r`esse
sentido  o  sujeito   "cristao"  nao  s6  era  util  para  a  Igreja,  mas  para  o
Estado. Era efeito de poder e tambem transmissor de micropoderes.

Considerac6es

Embora  hoje  a  sociedade  esteja  sendo  constituida  por  novas
formas de controle e as instituic6es assumam outro carater, entendo que
a escola ainda e uma das instituig6es que continua instituindo a ordem e
o  disciplinamento  dos  alunos,  mesmo  que  com  outras  formas  sociais
marcadas por outras relag5es de saber-poder.

Nesse sentido,  questiono como problematizar e desnaturalizar
essas fom]as, pensando em currfculo escolar, nao no sentido de traze-las

para  ele,  porque  elas  ja  o  constituem,  uma  vez  que  estao  nas  nossas
formas de pensar. Penso 6 no enfrentamento que temos de fazer frente a
compreens6es  tao  dispares  de  curriculo  escolar,  pois  mesmo  que  se
compreenda   a   amplitude   do   cundculo,    em   termos    de    sociedade,
continuamos nao problematizando a pr6pria forma como ele veio sendo
constituido,  como  parte  da  mesma  rede  discursiva  que  mos  constituiu
sujeitos.
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Resumo

A partir de urn breve resgate  sobre  as dificuldades  de  escolarizag5o do
povo  negro,  o  artigo  apresenta  reflex6es  sobre  a  luta  da  comunidade
negra  pelotense   em   prol   de   esco]arizacao,   tendo   como   suporte   os
escritos de mulheres negras, presentes no Jomal A Alvorada. Destaca-se
o relevante papel imprensa negra, no campo da educapao e na revelapao
de talentos literdrios, reivindicapao de direito, formacao de liderancas e
constrngao   de   uma   rede   de   solidariedade   e   comunicacao   entre   a
comunidade.   Salienta-se   a   importancia   atribuida   a  educacao   como
veiculo    de    reconhecimento,    valorizapao,    e    forma    de    preservar
determinados valores morals.  A erradica¢ao do analfabetismo,  o acesso
a  instrngao,   enfim,   a  conquista  da  esco]arizacao,   como  meios  para
conquistar outros espacos no campo do trabalho, possibilitando ascensao
econ6mjca e social, em especial pelas mulheres.

Intimeros estudos sao unanimes em afirmar que durante longo
periodo,   na  hist6ria   do   nosso   pals,   a   escolarizagao   dos   negros   era
proibida.   Embora,  desde   a  Constituicao   Imperial   de   1823,  tenha   se
legislado a favor do ensino gratuito a todos, na pratica ele se reduzia aos
filhos dos homens livres.

A Camara Municipal de Pelotas registrou, em 11  de setembro
de   1886,  na  ata  n°   127,   uma  Portaria  da  Presidencia  da  Provincia,
reclamando  providencias  sobre  o  procedjmento  de  alguns  professores
dessa cidade,  que se recusam matricular, em  suas aulas, meninos de cor

I Professora Coordenadora do Projeto.
2 Auxjliar de Pesquisa -Curso de Pedagogia -FaE/UFpel.
3 Bolsista IC/FAPERGS -Curso de Pedagogia -FaE/UFpel.
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Hist6ria  da  Educacao,   a  hist6ria  da  resist6ncia  negra  e  o  papel   das
mulheres como construtoras desta hist6ria,  constituem-se  mos  principais
objetivos deste trabalho.

Metodologicamente    tomamos    como    suporte    te6rjco    os
principios  gerais  da  analise  de  contetido  (Bardin,1992;  Orlandi,1987)
seguindo   as   tres   etapas   basicas   deste   m6todo,   ou   seja:   pr6-analise,
descricao analitica e interpretapao inferencial.

Na   primeira   etapa,   que   constitui   a   fase   de   reuniao   de
informae6es    e    coleta    dos    dados,    desenvo]vemos    a    catalogac5o,
fichamento  dos  artigos  que tratam  sobre  educaeao.  Ap6s  uma primeira
leitura do material, que Bardin denomina de "flutuante", identificamos e,
posteriormente, fotografamos os artigos escritos por mulheres.

Esta  pr6-analise  permitiu  definir  a  abrang6ncia  da  pesquisa
qiie  foi  delimitada pe]a possibilidade  de  acesso  a fonte  documental  que
utilizamos.     Neste    aspecto,    dispomos    para    consulta    apenas    dos
exemp]ares   do   jomal   "A   Alvorada"   que   constituem   o   acervo   da
Biblioteca Pdblfca Pelotense, composto pelos jomais que foram editados
entre  1931   e  1934  e  entre  1946  e  1957,  perfazendo  em  perfodo  de  16
anos de circulagao.

Nesta fase tamb6m procedemos a uma maior especificapao do
campo da pesquisa (artigos sobre educaeao) e do corpus da investigacao
(artigos cscritos por mu]heres negras)

Dentre os 575 artigos referentes ao tema educacao, 304 foram
identificados    como    escritos    por    mulheres,    o    que    demonstra    a
preocupae5o   da  comunjdade  negra  com   sua  situagao   educacional   e,
principalmente a participapao das mulheres nesta luta.

A  maior  incidencia  de  escritos  femininos  se  concentra  mos
anos  de  1933-34  e  de  1947  at61950.  Pode-se  inferir,  pelo  contexto  das
referidas   d6cadas   que   esta  participagao   das   mulheres   no  jomal   foi
influenciada,   na   d6cada  de   30,   pela   atuacao   da   Frente   Negra,   nas
d6cadas   de   40   e   50   pelos   primeiros   movimentos   s6cio-culturais   e
econ6micas que foram gradativamente modificando as concepg6es sobre
a participaeao da mulher na sociedade e no mundo do trabalho, como a
campanha pelo voto da mulhcr, por exemplo.

Na   segunda   fase   -   a   da   descrigao   analftica   -   buscamos
perceber o "contetido manifesto" dos artigos divulgados.

Dentre  os  principais  temas  abordados  pudemos  destacar:  o
papel da mulher e da prudencia na educacao dos filhos; a importancia da
mulher   nao   esqiiecer   as   ciencias   dom6sticas;   educacao    sexual;    a
mudanga   de   comportamento   feminino   para   a   valorizacao   da   raga;
dendncias  e  "conselhos"  sobre  os  maleficios  do  alcool,  fumo  e  jogo;
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derfuncias e paralelos entre a mulher negra da senzala e a mulher negra
dos dias atuais: continuagao da servidao; a educagao fisica, intelectual e
moral  como  meio  de  alcance  da  liberdade  da na9ao;  a  educa9ao  como
forma de ascensao social, econ6mica e emancipapao da raga; a educapao
como  forma  de  emancipagao  da  mulher  negra;   desigualdade  social;
valorizaeao  da  escola  e  dos  professores;  a  importancia  e  o  prazer  da
leitura; valorizagao do trabalho realizado pela Frente Negra Pelotense; a
importancia da mulher negra elevar-se com uniao e cultura; a luta como
fator de alcance a educapao e o orgulho da raga; a importancia da mulher
negra   saber  vestir-se;   incentivo   a  educagao   atrav6s   de   noticias   dos
negros que obtiveram sucessos profissionais; o progresso da raga atrav6s
do  auxilio  dos  govemantes;  a  importancia da mulher  estar  inserida no
mercado   de   trabalho;   a   necessidade   de   sindicalizaeao   da   mulher;
dendncias   sobre   a   preocupag5o   da   mulher   com   a   moda   e   o   seu
desinteresse  com  as  novas  tendencias  politicas  e  socials;  divulgagao  e
incentivo   ao   Comite   Feminino   contra   a  guerra,   em  defesa  da  paz
universal,   cultura  e  humanidade;  poesias   e  contos  diversos;   notfcias
sociais   sobre:   camaval,   festas  familiares,   formaturas,   divulgagao  de
fotos e entrevistas com rainhas de clubes sociais e negros artistas,  entre
outras.   As  mulheres  negras  tamb6m   se   ocupavan   em  reproduzir  e
comentar artigos de outros autores, notfcias de outros jomais e divulgar
campanhas  em  prol  da  sadde  como,  por  exemplo,  a  necessidade  da
mulher  cuidar  de  sua  beleza  e  advertencia  sobre  o  cancer.  Tamb6m
divulgavam    paginas    literarias    com    contos    e    lendas    nacionais.
Preocupavam-se,   ainda   com   quest6es   relacionadas   aos   sentimcntos
femininos.  A  felicidade,  a  sauclade,  a morte,  o  sofrimento,  o  tempo,  a
beleza,  o  amor,  a  matemidade,  o  desengano,  a  esperanca,  sao  temas
recorrentes,   especialmente   nas   poesias   e   contos   que   escreviam   ou
reproduziam.  Havia  tamb6m  uma  coluna  denominada  "Conversa  entre
Comadres", onde o principal assunto das comadres, Eudoxia e Micaela,
era:  "fofocas da cidade."

Na  fase  da  interpretacao  inferencial,  tentamos  desvendar  o
"conteddo latente" dos textos e, desse modo, procurar captar os sentidos

por eles expressos.
Nesta  etapa,  al6m  dos  textos  do jomal,  mos  embasamos  em

estudos e docunentos que oferecem referencial para analisar as relag6es
negro-mulher-educacao,   no   Brasil,   tais   como   trabalhos   de:   Santos
(2003);   Silva   (2000);   Gongalves   e   Silva   (1998);   Del   Priori   (1997);
Heller  (1992);  Figueira  (1991);   Hasenbalg  (1990);   Gongalves  (1987);
Pinto (1987); Cunha Junior (1979), entre outros.
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No  processo  de  estudo  conseguimos  perceber  que  a  ]uta  do
negro por educac5o abrangeu tanto o campo da educagao formal,  como
nao  formal  e  que  os  escritos  das  mulheres  se  preocupavam  com  esses
dois campos.

No  primeiro  aspecto  destaca-se  a  atuagao  da  Frente  Negra
Pelotense,   especialmente   na   d6cada   de   30,   reivindicando   instrugao
atrav6s  do  ingresso  e  permanencia  na  escola.  Neste  sentido  ela  foi  a
grande   incentivadora   de   campanhas   pr6-alfabetjzapao,   instrugao   e
educagao  dos  negros.  i  durante  este  perfodo  que  se  pode  observar  a
presenga  de  urn major ndmero  de  artigos  sobre  educagao,  no jomal  A
Alvorada, bern como dos artigos femininos.

A  partir  de   1934,   observa-se   a  presenga   de   rna  pagina
feminina, onde se expressa o olhar da mulher em re]agao a sociedade da
6poca.  Nesta pagina  estao presentes  varios  estilos  de textos,  tais  como:
poesias, notas sociais, artigos informativos, entre outros.

A  criacao  da  Frente  Negrina,  organizacao  das  mulheres  em
defesa   da   educagao   para   toda    a   populagao    negra,    5    uma   das
impulsionadoras  da  participagao  das  mulheres  como  articulistas  nesta
segao  do jomal,  como  podemos  verificar pelo  apelo  colocado  naquele
ano:

Aceitam-se    colaboradores    para    esta    secg5o.    Faz-se
questao  que  sejam  produzidas  pelo  elemento  feminino.
Assuntos     sempre     de     interesse    para    o     progresso
intelectual,  educacional  e  cultura  da  mulher  negra.  (A
ALVORADA,1934, p. 4)

Os  artigos  escritos  por  estas  mulhercs,  portanto,  continham
forte  chamamento  a comunidade  negra  para  instruir-se  e  elcvar  o  sou
n{vel   educacional   e   relacionavam   a   educacao   de   modo   geral   e   a
alfabetizacao,  em  particular,  com  a  possibilidade  de  maior  respeito  c
valorizagao.

Educae-vos  e  veras  como  desaparece  essa nuvem densa
de  ignorancia  que  vos  venda  os  olhos,  privando-vos  de

%nDCEe€gAa€eAmo.°Eqduuecaid:.et[eT°'ed[::::aseamt:raev[[£°;:'ss:
sociedade.        (ANTONIETTA       a.        AVILLA,        A
ALVORADA,1932, n. 57, p.  3)

A    educacao     e     a    alphabetiza€ao     6     a    alma    da
nacionalidade!    Educae-vos   meus    queridos    irmaos   e
irmazinhas e veras como sereis respeitadas e valorizadas.
A  educagao  te  proporcionara  horas  felizes!  A  educagao
faz a alegria e a felicidade no lar. (ld.Ibdi)
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No ambito da educapao nao formal se deseuvolveram, atrav6s
do  jomal,  campanhas  educacionais  exortando  a  comunidade  negra  a
manter   urn  padrao   de   comportamento   social   diferenciado,   evitando
equiparar-se  atiuilo  que  era  considerado  inapropriado  aos  padr6es  da
6poca, como forma de diminuir ou evitar a discriminapao.

Os  artigos  das  mulheres,  em  geral,  reflctiam  o  lugar  social
que    os    negros    ocupavam    e    buscavam    superar.    Neste    aspecto
freqtientemente  manifestavam  preocupag6es  com  o  comportamento  em
ptiblico, o modo de vestir-se, os cuidados com os vicios.

i neste sentido que se manifesta Antonietta G. Avjlla:

Ora,   n6s   que  ja  passamos   pelo   desgosto   de   sermos
discriminados  por  termos  a  pelle  preta  (apezar  de  que
isso  nao  passa  de  ignorancia)  se  nao  praticarmos  bons
actos  maiores  desgostos  teremos  a passar e mais  t6trico
sera  nosso   modo   de   viver.   Por  isso   quanta   falta  de
educapao   e   civilizapao   mostramos,    quando   em   urn
recinto  social  qunlquer  uma  pessoa  tern  que  falar  aos
presentes  e  ouvem-se  de  ambos  os  sexos  gargalhadas
estridentes,      que     tanto      mos      deprimem.     Nao     se
envergonham de uma pessoa da raga?  Que nao dirao de
nossos   costumes,   de   nossa   terra?   (A   ALVORADA,
1932,  ii.15,  p.1)

Tamb6m  uma  autora  que  utiliza  o  pseud6nimo  de  t'Jltima
Romantica, exorta os jovens a evitarem vicios procurando instruir-se:

Meus    amiguinhos,    perdoai~me    se    com    este    meu
despretencioso,  porem  sincero  artiguetesinho,  nao  ser-
vos de toda agradivel.  Mas eu nao posso deixar de falaf
diante  do perigo,  em  que vejo vossas  vidas.  Vejo  que  o
vfcio  vos  dominam.  V6s  que  sols  mi  maioria  filhos  de
pals  honrados,  nao  deveis  seguir  este  caminho  vicioso.
Deveis procurar os livros e vos instruir e educar. (Ultima
Romantica,1934,  n.11, p.1)

0     cunho     moralista    que     impregnava     as     criticas     ao
comportamento   da   comunidade   negra   tamb6m   estava   presente   nas
colunas   de   "fofocas".   Como   salienta   Santos   (2003),   "estas   colunas
estavam diretamente relacionadas com o dia-a-dia daquela comunidade,
comentavam as atitudes "imorais" das pessoas e situac6es que lhes Cram
pr6ximas no cotidiano" (p.101).

Pudemos     perceber     este     aspecto     na     "Conversa     entre
Comadrcs":
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---- Minha nossa senhora!  Sera que...que  6 uma i]us5o  de

6tica? A minha comadre  Eud6xia.  Tanto  tempo  que  nao
a  via! ! !

---  Old  minha  querida  Micaela!   Ate  parece  que  estou
sonhando...

- Mas e as novidades? E a L. comadre o que me contas
dela?

~  A  nao  ser  os  seus  modos  fortes,  com  gritinhos,  etc,

pelas ruas, o resto tudo 6 "mar de rosas".

---- Tern certeza eu 6 mesmo "mar de rosas?"

-Mats ou memos.  E a melhor, comadre, sabes qiLe na 8.
de Butui ten tres garotas  que vao se sentar no portal das
casas   vizinhas   e   se   danam   a  chamar  os  jovens   com
assoviosinhos "cariocas?"

---,.- Nao, Eud6xia, esta eu nao sabia.

- Mas sei daquela garota que anda de namoro com urn
craque do Brasil e que 6 da mesma zona.

-  Esta  eu  sei,  e  sei  ate  que  comentam  certos  treino.s
extras    entre    eles    la    pelo    gramado    do    Gremio...".
(EUDOXIA; MICAELA,1947, n. 38, p. 5)

•--Salve ela! Da ca urn abraco, comadre!

-U6!!!  Que alegria sao  essas  comadre?  0  que tens  de
novo para me contar?

- Quase nada. Nao tenho saido  ultimamente com esses
dias frios tenho me recolhido cedo.

--  Eu  tambem  tenho  feito  o  mesmo,  com  excecao  de

quarta-feira  que  acomadre  Aniceta  esteve  la  em  casa  e
me contou cada coisa!...

- Entao conta logo comadre.

-  Bern,   comadre,   tu  conheces   aquela   garota  muito
conhccida    na    nossa    sociedade    que    mora    na    rua
Gonga]ves   Chaves,  nas   imediag6es  do  antigo  Col6gio
F61ix da Cunha?

--- Ora, ora, senao vou conhecer.

-  Pois  ela tern  urn namorado  que  ate  as  11  h  da noite
agente o encontra parado na porta. Quem por curiosidade
tenta   observa-los  perde   tempo,   pois   s6   se   nota  uma
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pessoa na porta [...]  (EUDC)XIA;  E MICAELA,1947, n.
43, p. 4)

Alguns artigos abordavam a questao social sobre a posicao da
mulher negra no  mercado  de  trabalho  da  6poca  relacionando-a  com  as
dificuldades de esco]arizacao.

Doloroso  6  falarmos  na  quest5o  da  educacao  feminina
em  nosso  meio,  tal  o  descaso  de  tantos  pais  e  tantas
maes,   para   com   esta   maxima   necessidade.   Doloroso
porque   as   nossas   irmas   de   ra9a   desde   que   nascem,
comegam  a  aprender  ou  a  lavar  vidros  e  panelas.  ou  a
usar p6 de  arroz e  ruge.  Aquelas se  criam no  servigo  de
coperagem  e  fican  etemamente  crentes  que  negrinhas
como elas nasceram para ser `tias velhas da cria do douto
fulano.' Rarissimas sao as nossas irmas de raga que saiba
ler   e   escrever   corretamente,   lavar,   costurar,   bordar,
recitar,  cantar  (ou  tocar por mdsica),  fazer  contas,  falar
sobre  a raga, politica ou assunto nacional. Nao  devemos
cultuar  o  nosso  estado   de  servilismo.   Progredir  6  urn
clever. (SUETANIA, A ALVORADA,1934, p. 5)

As   mulheres   tambch   denunciavam,   em   sua   pagina,   as
discriminag6es  e  preconceitos  na  escola,  como  indica  o  excelfo  abaixo
transcrito:

[...]  Os mestres por sua vez devem tratar os  alunos com
bondade, carinho e moderacao e nao fazer distincao entre
cores e  posses, porque  isto nao 6  culpa das pessoas que
nao disp6em de meios para ocorrer ao luro, mas com seu
trabalho   honrado   trilham   urn   caminho   honesto.   (D.
MARIA LUIZA TORRES, A ALVORADA,  1934. p. 2)

Tamb6m  faz  parte  da  estrategia  de  valorizagao  dos  negros  a

publicagao de  noticias  sobre  aqueles negros  e negras que  completavam
sua   escolarizagao  ou  desempenhavam   o   oficio   de  professores   como
podemos vcr a seguir:

Com   toda   solenidade   realjzou-se   a   15   do   corrente   a
cerim6nia de  colacao  de  grau no  Teatro  Guarany,  is  21
horas,   das   novas   professoras   formadas   pela   escola
Normal  Assis  Brasil.  Entre  as  novas  professoras  estao
nossas   gentis   conterraneas   senhorinhas   Terezinha   de
Jesus  R.   da  Silva,  Maria  Helena  Brasil  Sias,  Giselda
Iponema  e  Ilma  da  Silva,  todas  pertencentes  ao  quadro
social   do   Clube   Cultural   Fica   Ai.   (A   ALVORADA,
24/12/1934, p.  5).
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Desperta negro do teu sono de antanho.  Nao  6s inferior,
como prova tua capacidade mental. Temos em Pelotas os
grandes  professores  Francisco  Paula  Alves  e  Joaquim
Alves da Fonseca; Dr. Ari Lopes Machado` bacharelando
em  Ciencias  Comerciais  e  pintor  de  grandes  recursos  e
futura  g16ria  nacional;  professora  Faustina  Lessa  Pires;
Ogenia  Cupertino;   Luiza  Ferreira,  a  distinta  aluna  do
nosso Conservat6rio de Mtisica; a jovem Mariana Lopes,
normalista   na    Escola   Normal    da   Capital    e   outras
mentalidades   que   no   momento   nfro   me   recordo.   [...]
Acorda.  ergue  a  cabeca,  destolda teu  c6rebro  que  ainda
esta     encoberto     por    nebulosas.     (A     ALVORADA,
7/01/1934, p.  3)

Os   artigos   citados   acima  puderam  ser  identificados   como
escritos femininos porque, mesmo sem o registro da autoria, fazem parte
da pagina feminina,  do jomal.  Outros  artigos,  embora  sem o  nome  das
autoras,  tamb6m  puderam  ser  identificados  como  vozes  das  mulheres
porque  ao  final  havia  esta  expressao  como  identificacao.  i o  caso,  por
exemplo, dos dois pequenos artigos que seguem:

±4vclrefe.

Estudar 6  elevar-se,  6 91orificar-se.  Por meio do  estudo 6

que   se   alcanca   nomes   importantes   e   personalidades
her6icas.  Devemos  mos  divertir mas  para  isto  devemos
tamb6m estudar afim de alegrar nosso pais e engrandecer
a nossa gloriosa  e  amada raga.  Ai  esta porque  devemos
mos esforcar, para que unidos sejamos fortes e possamos
fazer o  que  ate  hoje  depois de 45  anos  de  emancipac5o
ningu6m  fez:  a  campanha  Pro-Educagao.  A  autora  (A
ALVORADA,14/01/1934, p. 6).

Por que toda mulher negrcl ndo procura elevar-se?

Por   que    a   maioria   vive    em   corredores,   num
ambiente     nada     higienico,     onde     campeia     a
ignorancia?

A   briga,   a   bebida,   os   maus   tratos,   terminando
muitas  vezes  na  delegacia  6  quase  sempre  o  final
dessas trag6dias  diarias  em que  o  atrazo  mental  da
nossa raga faz culminar. A vida 6 de sacrificios!

Mas  o  sacrificio  dos  sacrificios  se  exige:  trabalha  pela
educacao  do  vosso  filho, porque  sem  saber nada podeis
conseguir   dele.   Fazei-o   estudar   porque   sem   saber   a
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instrucao  un  nao  podera  orgulhar-se  de  dizer:  o  meu
filho 6 ben educado.  S6 educando e  instruindo podereis
proferii.  aquelas  palavIas  com  orgulho.  A  educacao  6
parte   integrante   de   nossa   felicidade,   assim   como   o
alimento   mantem   o   colpo   com   a   vida,   assim   mos
educando,   introduzimo-nos   na   vida   soclal   seguro   de
nosso papel perante os que nos rodeiam. Para a salvacao
de  nosso  problema  que  e  problema  da nossa  raca  duas
cousas    se    exige:    uniao    e    cultura.    A    Autora.    (A
ALVORADA, 07/01 /1934, p. 5)

Tamb6m existem varias as poesias  escritas pelas mulheres.  0
discurso po6tico  dessas mulheres 6 rico  em representag6es e  express6es
do imaginario que mos revelaram outros sentidos em suas mem6rias.

A  poesia   que   segue   parece   manifestar  a  tristeza   de  uma
mulher que 6 preterida por seu amado, diante da militancia politica dele.

Cada dia mats sinto o que 1.epresentas para mim
Cada dia mais gosto mais e mats de ti,
Cada dia mais a felicidade mais sorri,
Cada dia mats, mais me entristece nao teres como eu.
Urn Deus que te proteja, urn credo que te guie
e uma patria cujo regime politico te satisfaca.
Nao devias mats ser socialista, ate{sta, esquerdista
Mas tao somente artista e meu cada vez mais.
(LAUDETE FERNANDES,1953, n. 26, p. 3)

Em  sintese, podemos  dizer que,  atrav6s  do jomal  "Alvorada"

pudemos resgatar a mem6ria hist6rica de urn grupo datado e situado -as
mulheres  negras  que   viviam  em  Pelotas  no  periodo  em   que  aquele
semanario  circulou  na  cidade  ~  e,  atrav6s  desse  resgate,  perceber  o
grande   es forgo   de   organizagao   da   comunidade   negra   em   prol   da
educa¢ao  e  da  escolarizacao  de  seus  membros.  Nessa  luta  salienta-se  a
importancia que  essa comunidade  atribuia  a educacao  como  veiculo  de
reconhecimento, valorizagao, e forma de preservar determinados valores
morais.

A erradicacao do analfabetismo, o acesso a instrucao, enfim, a
conquista  da  escolarizacao,  Cram  vistos  como  meios  para  conquistar
outros    espagos    no    campo    do    trabalho,    possibilitando    ascensao
econ6mica e social, em especial pelas mulheres.

A16m disso, o processo vivenciado reforcou o que ja dissemos
sobre a importancia da imprensa negra, no campo da educagao e de seu
relevante   papel   na   revelacao   de   talentos   literarios,   reivindicagao   de
direito,    fomagao    de    liderangas    e    construgao    de    uma    rede    de
solidariedade e comunicaeao entre a comunidade.
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Por  fim,  resta  evidenciar  que  o  processo  desta  pesquisa  mos
indicou urn fertil campo para futuros estudos, ben como reafirrmndo a
importancia do resgate da hist6ria dos grupos marginalizados atrav6s de
documentos que expressam a voz desses grupos.
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Resumo

0  ensaio  que  apresentamos neste  espago  faz parte  do desenvolvimento
de pesquisa em andamento,  que tern entre  seus objetivos resgatar e  dar
visibilidade   a  hist6ria  de   estrat6gias   educacionais   de   construg5o   de
identidade   da  comunidade  negra  em   Porto   Alegre,   atrav6s  de   suas
organizap6es.   A  baliza  de  investigagao   ficou  estabelecida  no   s6culo
XIX,  mais  especificamente  em   1874,  ano  de  fundapao  da  Sociedade
Recreativa Floresta aurora, uma das instituig6es negras organizadas mais
antigas do Rio Grande do Sul, ainda hoje em atividade.
Procuraremos   observar,   o   que   por   muito   tempo   foi   omjtido   pela
historiografia    oficial,     a    participagao,     as    diferentes    formas    de
organizagao,  as  caracter{sticas  nos  diversos  contextos  de  lutas  para  a
preservagao  da  mem6ria,  da  identidade  e  da  cjdadania  presentes  nas
organizag5es negras a partir do marco delimitado para esta pesquisa.
A   analise   das   estrat6gias   pedag6gico-educacionais   das   organiza¢6es
negras, entra no contexto de resgate hist6rico-cultural de uma parcela da
populagao brasileira que ainda hoje se ve subtraida de elementos basicos
de  direitos  de  cidadania.  Portanto,  buscar  estas  dimens6es  de  lutas  e
preservagao da identidade  de  grupo  se insere na proposta de resgate da
auto-estima de uma comunidade que muito contribui e contribuiu para a
forniacao da sociedade brasileira..

0  estabelecimento  da  sociedade  brasileira  foi  estabelecido  a
partir  da  supressao  de  grupos  dela  constituldos.  Assim,  ate  a  pouco
tempo,    tivemos    uma   historiografia   oficial,    hist6ria   da    educacao,

1  Doutoranda em Hist6ria/PUCRS - Bolsista da Fundagao Ford.
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inclusive,  omitindo parcelas  significativas  da populacao  como  agentes,
como sujeitos integrantes da construgao do pals.

A partir dos anos setenta do s6culo XX houve uma eclosao de
movimentos     que     movimentos     que     denunciaram     a     omissao     e
reivindicaran  condig6es   dignas   de   vida  para  a  populacao  brasileira
como urn todo, em especial para a comunidade negra.

Nesta     linha,     destacamos     a     atuagao     civilizat6ria     das
organizag6es  negras  que   ao  longo  dos  tempos  tom   sjdo  relegado  e
omitido.  Esta  analise  passa,  necessariamente,  pela releitura  de  praticas
educativas e pedag6gicas desempenhadas por elas em nossa sociedade.

Para    o    desenvolvimento    deste    projeto,    urn    texto    foi
fundamental para dar o impulso inicjal, trata-se de  ''Z7¢ o fe77?cz c7o #egro

;e%s:Vidoam%°o¥:gi°].;:£"a:¢€qGu°esige6s'Z.Cc"6]:c°:d"a':rpeefaIrr::?orr°as'.;:'irg°a'ig:
pertinentes,  entre  elas a de  que  "IV"in prz."ez.ro mome#/o,  co#c/wz.-seqc/e
as  prdticas  educativas  do  Movimento  Negro  ndo  existiram  e/ou  ndo
existem.  Por6m ao estudar-se a hist6ria do Movimento Social Negro no
Brasil,  percebe-se  a  existencia  de  uma  rica  trdyet6ria  politica  que  se
espraia por diversas atuap6es entre elas, a da eduea¢do" (Idem, p. 34).
Esta colocagao embasa e justifica a nossa busca pela atuagao pedag6gica
das organizac6es negras no estado.

Mats  adiante  Romao  destaca  que  "4  cz#c5/ire  c7o  Movz."e#fo
Negro  tern  revelado  urn  aspecto  da  Hist6ria  do   Brasil  que   muitos
desconhecem.  Sobretudo,  tern  sido  centrada  no  pertodo  p6s-ditadrra,
como   se   ndo   existisse   movimento   negro   nos   per{odos   anteriores"
(Idem:34). Esta passagem mos levou a demarcar e a buscar as estrat6gias
de  organizap5es negras  que  surgiram no  estado na  segunda metade  do
s6culo XIX,  como  6  o  caso da  Sociedade  Beneficente  Floresta Aurora,
fundada em 1874 em Porto Alegre e ainda hoje em franca atividade.

Perseguindo   ainda   a  analise   da   autora  destacamos  o   seu
entendimento de que o tema do negro sempre esteve presente no cenario
academico    e    intelectual    do    Brasil    "Prz.mez.J`o    e#ga{ar?fo    cczfegorz.cz

jur{dica,  ou  seja,  o  escravo.  Depots  com  a  aboli¢do  de  escravatura,
especialmente nas constrap6es sobre as relap6es racials no Brasil ate o
cendrio  construldo  sobre  a  democracia  racial.  Ainda  assim,  em  que
pese  que  vdrias  areas  da  ciencia/irtteligencia  debatessem  o  "problema

2     In:     ROMAO,     Jeruse,     ET     alli.     Edwco€Cio     Papw/crr     4/ro-Brc7s'i./cz.rcz.

Florian6polis:    Ndcleo    de    Estudos    NegrosINEN,    1999,    p.    32-58.    (S6rie
Pensamento Negro em Educapao, n. 5).
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do   negro"   --   Antropologia,   Direi{o,   Medicina,   etc   -    o   mesmo   ndo
ocorrLJat c'o7" c7 ecJ%ccr€Go " (Idem, p.  36, grifos no original).

Assim,   por  muito   tempo   a   educacao   como   saneadora   da
sociedade  aliada  a  outras  ciencias  cria urn sistema  de  invisibilidade  do
I+egro mos sisterrLas de ensino.  "Diluidos  na categoria  "povo",  os  negros.
s6-sao  visiveis  nas  categorias  juridicas  de  escl.avos  e  ex-escravos.  4

partir  do  adrlento  da  abohcao,  e  com  as  aspira?6es  moderniz.antes  da
socjedade e da escola brasileira, o in()delo etlropeu preconizado como o
ideal  imprime  que  a  invisibilidade  do  negro  era sentipo  e  sirpnim_(J.4a
irvisibil-idade dos tra?os inf ;eriores da sociedade brasileira."(Idem..36).

Diante  desta constatacao uma  outra  questao  a  ser demarcada
diz respeito ao nosso entendimento de educagao popular ao retomamos a
aAcian°dad:us:::::eont:p;::±ajenfg=aon3:Sd::taascaeftor:t:8;aasss::::ac::a:LS;

autora destaca dois  aspectos relevantes  que  dizem respeito  a hist6ria  da
edrca;rfeo  bra;silo:+ra:.   " I)   da   irvisibilidade   destas   actjes   quan.do   s:
histor'iciza  a  educa¢ao  brasileira;   2°)  pelo  fato  de  que  a  histdria  da
educa€ao  ()ficial  indicar,  como  marco  das  experiencias  de  educagdo
popular  no  Brasil,  a  d6ca_da  de  60  quando  surgem  as  ag6es  propijstas
par Po%/o jjT7'ej7'e " (ROMAO,  1997, p.  30).

Nesta  6tica  educacao  popular  esta  inserida  em  urn contexto
anterior  aquele  preconizado  pelo  movimento  dos  anos  60.  Para  tanto,
retomamos  algumas  falas  de  militantes  e  ag6es  do  movimento  social
negro onde demonstrem que a questao educacional a muito esta inserida
err silas prat+roes e" ...se por urn lado  a hist6ri? ga educag.ao,  const.rui4a
pelo  mojiment() aft()-brasileiro,  "6  mat6rja de _leiturfe sobre.as  :e!rac6es-politica`s",  da  sociedade  brasjleira,  tamb6m  6  p.at6ri.fo  pedag9.gica,.na..
•medida  em  que  nos  fez  repensar  sobre  que  "povo"  e  que."popular"

temos   i.aladro    todos   estes    anos    que,    cropi)16gi.ca   e   pg!iticaflente,
detern;inaram  a  hist6ria  de  nossa  sociedade"  CTdem. p.  57,  grifos rro
original).

Diante  do  questionamento  da  autora  destacamos  o  conceito
oferecido por Tomaz Tadeu da  Silva que nos parece,  amplia o  foco  de
analise  no  tempo,  no  espaco  e  na  acao,  "ETc7%t`crgj3o pap%/c!r  re/ere-,!'e  cJ
uma gama ami}la de atividades educacionais cujo objetivo `6 estim_ular.a

parti-6ipa¢do -politica   dos   grupos   subalternos   na  transformagdo   das

3 "L9clm6a #Go 5'e  crpre#de rlcr  es.co/a".  In:  ROMAIO,  J,  ET  alli  (orgs.). Ivegros e

c}frr7'ciz/o.  Florian6polis:  nticleo de Estudos NegrosINEN,1997, p.19-38.  (S6l.ie
Pensamento Negro em Educagao, n. 2).
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condiqi5es   opressivas   de   sua   exislencia   social..." 4  .   Esta   cohocap~a.o
direciona     para     uma     atuac5o     que     se     espraia     para     alem     do
desenvolvimento  de  habilidades  de   leitura  e  escrita  como   forma  de
participacao   politica   mais   efetiva.    Entretanto,   nao    desconhecemos
aquelas     como    preocupacao    presente    na    maioria     das    ag6es     e
reivindicac6es tanto de militantes quanto das organizae6es negras.

De forma semelhante se posiciona Gonh em sua analise sobre
a hist6ria  dos  movimentos  sociais,  em relacao  ao  processo  educacional
"a    apri3ndizagem    poliitica    dos    direitos    dos    individuos    enquanto

cidachos;  a  c.onscien,1izacdo  por  meio  da  participaqao  em  atividades
grupais,  em  relacdo  aos  seus  interesses,  do  meio  social  e  da  natureza
que os cerca;  capacita€do para o trabalho por meio de habilidades e/ou
de\sel'rvolvimen[o    de   potencialidades;    aprendizagem   e    exercicio   de
pi.dricas que capacitam os indiv{duos a organizarem-se com os objetivos
comunitdrios,    vt)ltados    para    a    solu€do    de    problemas    cgletivos
cotidianos...()s espagos oride eles se desenvolvem sao mdltiplos'6 .

Outro   ponto    que    embasa   nossa   pesquisa    e   justifica   o
levantamento hist6rico-pedag6gico  de organizacdes negras, diz respeito

::rT#?erExrpe::cToennatisd°a¥gc°a/oTEd¥.TT±eNS:d]+:e¥£:;eat:Itd£:sts±::;ad2:
organizacao e estudos;  3. iniciativas politicas e programaticas.

No tocante a primeira dimeusao, artistica e cultural, destaca o
a:]Itor.. " ...Iinha como pressuposto a compreensdo de que o caminho mais
"pedag6gico" de difundjr uma nova sensibilidade, de onde se forjasse a

nova consciencia negra (revoltada).  Seria o da arte"(Them::.16, gr.[fos no
original).   Enfatiza,  ainda,  o  autor  que  esta  dimeusao  se  configurava
como primordial,  visto  que  "0 se#/f`cfo I)ec*c796gr.co de£Jcrccz-se, porJcmzo,
como  eixo fundamental  do TEN..  transformar a  "mentalidade"  do povo
negro,  despertando-lhe  a  consciencia  de  seu  pr6prio  valor  e  de  sua
cultura   particular;   inculcar-lhe   uma   dignidade   perdide   reabilit&-la

4  ALpnd  BRALNDAO,   C.   R.   "A   educagao  popular   40   anos   depois".   In..   A

ed#ca¢`Go prj7"/¢r  77cz  escofa  cz.cyada .----.  Petr6polis:  Vozes,  2002,  p.121-184,
nota 4, p.  130.
5  GONH,  Maria da G16ria. Hr.,s`/c;rz`cr c7obT rmovz."c#rob' e'  /#Jos L}`ocz.cz7.S:  a constru¢ao

da  cidadania  dos  brasileiros.  2.  ed.  Sao  Paulo:  Edic6es  Loyola,  2001,  p.174,
nota 2.
6 I.cczfro,  Politica e Educagao:  a experiencia hist6rica do Teatro Experimental do

RTegro.   ±n..   R:OMAO,   I   eat   al\L   (ores.).   Educacdo   popular   a.firo-brasileira.
Florian6polis:    Nticleo    de    Estudos    Negros/NEN,    1999,    p.     13-31.    (S6rie
Pensamento Negro em Educacao, n. 5).
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diante  de  si  mesmo.  E, para os broncos.  enif`atizar su? responsabi,l`idaq:„-;:. i;;i;u;6;-e reprod;€ao do cha_mado '.'irrobleTma do n:gro__:o±_3_r_a^sil,;:
•;6:;;:ilos   a   iartilh;ar   do   esf ;or¢o   de   in.!dan€.as  .d.os , pqdr6es  ._!je_
-;elacioramento.  inter6tnico    e  -de    superagao    da    idetjlogia    racista

crjszcl/I.zcyc7cr e7i{7'c' e/e " (Idem, p.  19-20, grifos no original).
Nesta 6tica,  de maneira hibrida e diferenciada, num colitexto

adverso,  a proposta  do  TEN  objetivava  de  uma  forma  liidica  atingir  a
consciencia  cidada  da  populacao,  "a pecJcrgt5gz.co  clpczrece  .J73fao  ct;77jo-alfernativa   mais  vidv;I  i)ara  o  projeio  do  TEN.   Sua  insisten.cia...em
-;;ior,  ressaltar e positi;ar Os valores negro: junto. a ne8r:_s  :_ .!~:?,:~cOs,,

diveria    obter    irogressivamente    a    quebra    .d()s   _preconceilos,     :V*e';;;iec;wi;;to Ida `;idadan|a negra e uima igualizagao  sem lnarcas  de

swztordjnc7€ao " (Idem, p. 20, grifos no original).
Uma outra dimensao que justifica a nossa busca pelas formas

pedag6gicas  e  educacionais  da  comunidade  negra,  refere-se  a  releitura
de    alguns   depoimentos   de   militantes,    onde    foram   destacadas    as
preocupag5es com as quest6es educacionais. i importante enfatizar que
a nossa escolha por depoimentos como uma das linhas de levantamento
de  dados  desta  pesquisa  ocorreu  a  partir  do  entendimento  de  que  a-;a;;aofso, "re.f a;e-s;  ao  processo  de  construi.r  a  pr6pria  vida  qr_e= .se.

iesen;olje   i'm   rela€6e;  entre   gera€6es,   generos,   grupo.s   raciais   e
sco:%#::,:%os:c,on%,:nq,%r::petrr,aennsc:::t,:tsvr,#ffA;:oo;:::t:SLf]e:assar

Nesta   linha   salientamos   o   nosso   entendimento   relativo   a

questao  da mem6ria,  dos  depoimentos  que  sao  vistos  de  acordo  com  a-':i;::;;;iectiva Ofricana,  com; constru¢do  da vida pr6pria  texp_se:_:lJd^: :.:.^

s[eioLda   con;'unidade,   e   visa   nao   apenas   o   civan?ar   de _cada   ur:-;iriiv;dualmente.   0    crescimento   das   pessoas    tern   sentido   quedo.,
•;;;r;;6nta   o  f lrtalecimento   para   a   f om¥nidade   a.  q`!le. `p=:t_enc:e_nr:

(Idem:181).    Assim,    tomamos    os    depoimentos    individuais.  como
integrantes   da   perspectiva   onde   a   subjetividade   esta   a   servico   da
coletividade.

Entre   os   depoimentos   revisitados,   destacamos   o   de   Jose
Correia Leite8,  que nos permitiu levantar quest6es presentes  no  interior

7  SIN A, P .B.C}  e . " aprender a conduzir a pr6pria vid_a: gipeen.see:s  dt`J .ed:I_carl-_

se   e#/re   cr/roc7esceHc/GJ#/es`   e   cl/".cc7roo,g".    In:    BARBOSA,   Lhcia   nyaria   de
Assungao, et alli (orgs.). De /7refo a oLfro-desce7tde#fe.. trajetos de pesquisa sobre
i    negro,    cultura    negra    e    relac6es    6tnico-raciais   no    Brasil.    S5o    Carlos:
EDUFScar, 2003, p.181-197.
8 SILNA, Lwiz (CUTT) da ,...  e  assim disse  o velho  militante J()s6  Correia  Lelte.

Sao Paulo:  Secretaria da Cultura,1992.
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do  movimento  social  negro,  tais  como:   educagao  e  escolaridade,   as
dificuldades  econ6micas,  a  conscientizacao  e  a  escolha  pela  militancia,
os problemas enfrentados na organizaeao de entidades representativas, a
confeccao  de  jomais,  o  empenho  na  constrngao  de  estrat6gias  para  a
conscientizagao  coletiva  em  relaeao   aos  problemas  vivenciados  pela
C°munfdadf n;g:ariente    que    facamos    urn   pequeno    hlst6rico    Para

contextualizar a  nossa refer6ncia.  Jos6  Correia  Leite  era  natural  de  Sao
Paulo, nasceu em 23  de agosto de  1900.  Foi fundador de varios jomais,
entre   eles   "(J  C/crrz'772  cJcz  4/vorcycJc7"  publicado   de   1924   a   1932,  onde
atuou como diretor, redator, rep6rter e grafico.

Entre  suas  atividades  militantes  destaca-se  a  participacao  na
fundac5o  da  Frente  Negra  Brasileira  em  1931.  al6m  de  escrever  para
outros   6rgaos   da   imprensa  negra   Jos6   Correa   Leite   colaborou  com
depoimentos     e     material     bibliografico     para     diversos     trabalhos
sociol6gicos entre  os  quais:  "Relac6es  Raciais  entre Negros  e  Brancos"
de  Roger  Bastide  e  Florestan  Femandes;  "A  Integragao  do  Negro  na
Sociedade  de  Classes",  Florestan  Femandes,  na  tese  de  Mitchell,   "A
lmprensa Negra em Sao Paulo" .

Ao  se  aposentar  Jose  Correia  Leite  dedicou-se  a pintura  de
aquarela. Em  1978 realizou exposieao promovida pela ECO-Experiencia
Comunitaria.  Igualmente  em   1983  exp6e  na  galeria  da  Secretaria  da
Cultura do Estado de  Sao Paulo.  Morreu em 27  de fevereiro de  1989 na
cidade de Sao Paulo aos 88 anos de idade.

Segundo  as  palavras  de  Ivair  Augusto  Alves  dos  Santos9 a
obra  pode   ser  sintetizada  como   "#mc7 /o/.77!a  vjvo,  pczrcl  o  resgcrre  cJcz
mem6ria  da  lula  do  Movimento  Negro  nacional"  (CH",  1992).  0
organizador  da  obra  Cuti,  assim  se  refere  quanto   a  importancia  do
depoLme"o  de  Leite  "contamos  com  raros   testemunhos  escritos  por
militantes   compromelidos   com  a  luta  anti-racista...Neste  trabalho   o
sujeilo  ndo  es[d  dlslanciado  de  seu  fema.  Ele  6  o  tema"  CTdem,  L99I).
Este  depoimento  surgiu entao,  como  outro  ponto  de partida  no  resgate
de  ac5es  e procedimentos que  comprovam o protagonismo na busca de
condie6es dignas para a coletividade.

A  trajet6ria  educacional  de  Leite  nao  difere  daquela  vivida
pela  maioria  da populacao  brasileira,  em especial  a  comunidade negra,"Quando  comecei  a tomar  co"sciencia  das  coisas,  percebi  que  era urn

9 Estava a frente da Coordenadoria Especial do Negro da cidade de  Sao Paulo a

6poca da publicagao da obra - 1992 .
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menino  sem  poder  entrar  para  a  escola  porque  ndo  tinha  quem  se
respt>nsabilizasse por mim" (Ldem, p . 23).

Em  relagao  ao  primeiro  contato  com  a  escola  os  problemas
estavam  relacionados   com  a  familia,   ou  a   falta  dela,  pois   "4   oif zrcJ
dificuldade que eu tive na infancia foi a vontade de aprende.r e .ftp.o. Ier
ditem me aj;dasse a enlrar na escola para ter urn certo convivio" (Idem,
p.  52).

assim,  as tentativas  de  ingresso  na  escola  se  sucediam,  "Zrc"7.cr c7  esc`o/cz
de  uma  moga,  uma  escola  particular  mista...de  rcpenle  tive  a  id6ia  .e
disse  comiio:  Eu  vou  entrar  nessa  escola...Fui falar  c?in  a  in()?a  ela
disse  que  ~eu  precisava  levar  meus  pals ...--  Eu  nao  tepeho  ningu6m.... eu
limpo-o quintal  ou fago qualquer servi€o.  Assim a sepho:? me  ensi.na, a
/er" (Idem,  p.  25).  Mas  esta  iniciativa  durou pouco  devida  a  escola ter
fechado.

0  sentimento  de  indignacao permanecia manifesto  em  nosso
protagonista  devido  ao  fato  de  estar  fora  da  escola,  "J7'%/  cresce#c7o  e`conwieci  urn rapaz...Era  matriculado  n(j  Cora€do  de_Jes_us,  urn `col6gio

que   ndo   entr-ova   qualquer   urn  naquele   tempo.   Tu  fica.``?   ds   vezes-despeitado  com aquilo, porque ele  interrompia as brinca!eira: para ?e

arinmar r ir par; a es;t)la...os que frequentavam_a ?sf?la linh::pe pai e
mae.  Eu con;inuava naquela condigao de nao poder" (Therm, p.. 2~§).

0    nosso    protagonista    vivera    parte    de    sua    infancia    e
adolescencia junto aos italianos em urn bairro na cidade de  Sao Paulo, o
seu contato com a comunidade negra 6 assim relatado, "E/es' g»cr7cz7„ #?e
botar num clube chamado Duque de Bruse.  Ld durante a semana,  tinha
uns  ensaios  aonde  se  dangava  homem  com  homem.  E  no  domingo  ps
cavalheiros  ensaiavam crjm as  damas..IJm  dia fui de md vontade.  Eles
esta`Jam  pensando   que  faziam  f;avor  me   intr()_duzir  no  met.a  daquela
sociedadre onde jov;ns  italianos aprendiam a dan€ar...guando }:.rmiru
notei que ia cor;.ecar o baile de uma sociedade negra de nopee Elite Fl.or
da  Li-berdade.  Eritao  come€aram  a  chegar  mo€as  muito  bern vestidas,
aqueles negrinhos bern [rajados...Eu fui ficando esp?ntado. Os i.I:lian:s
fdram  desi)cupando  (i  espaco.  Fui  indsgar  _e  rye  dis.serrm:  ~  Ess?  6  a
sociedade  "E-lite  Flor  da  Liberdade".  Faz  baile  todo  domingo...6  uma
sociedade de f amilia" (Idea, p. 2]) .

A partir deste epis6dio muda a conduta do nosso protagonista
em  relagao   ao   seu   posicionamento   frente   ao  povo   negro,   "fj',T€f   cZ7..s5`c
comigo:-   Estou   perdendo   tempo   com   esses   italianos.  _Eu   {enho   uma
sociedade   que   6   minha,   meu   povo,   minha   genie.   Fui   procurar   e
encontrei genie conhecida..." (Them, p. 27).

A   determinaeao   era  maior  que   o   sentimento   de   exc]usao
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0  seu  depoimento  de  Leite  vai  ser  importante  tamb6m  na
caracterizacao das sociedades e seus objetivos, muitas criadas em 6pocas
de  conturbacao  politica  tiveram  que  se  configurar  de  acordo  com  a
strrfuaofao, " Eram  muitas...todas  elas  prt)moviam bailes,  embora tivessem
riascido  com id6ias  de  ser  benej`icentes  para  ajudar  os  negros."  CTde;r'n,

p.  33)
A  exposicao  do  depoimento  de  Leite  vein  ilustrar  urn  dos

caminhos   metodol6gicos   de   analise   que   iremos   adotar  na  coleta  de
dados   da   pesquisa   em   questao.   As   organiza¢6es   vao   aparecer   de
diferentes  formas e a trilha a  seguir 6  desvendar nas  suas caracteristicas
os procedimentos pedag6gicos e educacionais.

Caracterizacao das organizac6es

A decis5o  de  ana]isarmos  a constru€ao  de  identidades  negras
e    suas    estrat6gias    educacionais    em   Porto    alegre   atrav6s    de    suas
organiza?6es  ocorreu  em  func5o  de  sua  Antigiiidade  pois,  observamos
de ]onga data a fomiaeao de quilombos, caixas  de  alforria, irmandades,
confrarias,    sociedades    secretas,    comunidades    de    terreiros,    folias
entidades   camavalescas,   imprensa   anti-racista,   centro   de   pesquisas,
clubes de  recreagao,  entre outros.  0  fato  a ser ressaltado  diz respeito  ao
jmportante   papel   social   e   poli'tico   desempenhado   pelas   mesmas   em
Poeto Alegre.

Neste  universo  as  organizag5es  e  entidades  denunciaram  a
vio]enta   exc]usao    da   popula¢ao    negra,    sendo    significativa    a    sua
preocupa?5tt  e  atuacao  nao  s6  a  protecao  e  criacao  de  pectilios  para
alforrias  e  enterros,  como  as  antigas  lrmandades  de  Pretos,  no  periodo
esci-avista  e  posterior.  Como  tamb6m,  houve  a  atencao  para  a  questao
educacional,  o  que  podemos  comprovar  a  trav6s  das  varias  entidades
organizadas   como   a   Frente   Negra   Brasileira,   atuante   a   partir   dos
primeiros  anos  da  reptiblica,  tendo  entre  suas  prioridades  "cy  ccJwc.c7fGo,
constituindo   esc:plas   de   alfabetiza€ao   com   professores   pagos   pelo
e6TZc7c7o"   (ROMAO,    1999,   p.    27).    Mais   tarde   surge   o   Movimento
Brasileiro  de  Educaeao  e  Cultura  que  direcionava  suas  ae6es  para  a
alfabetizaeao de jovens e adultos (Idem, p. 28).

Na   d6cada   de   quarenta   do   s6culo   vinte,   surge   o   Teatro
Experimental   do   Negro-TEN,   aqui   as   reivindicac6es   passam   a   urn
carater  mais  politico,  exigiam  "a  reco#foc'cj.mL7ffrt7  c7O  vcz/Or  c7.vj/7.zcz/t;rio
da heranca africclna e da personalidade a.fro-brasileira" (Idem, p. 29).
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A partir dos  anos  sessenta, as reivindicag6es  se ampliam para
a  dentincia  da  questao  racial.  Em  1978  foi  criado  o  Movimento  Negro
unificado,  em  S5o  Paulo.  As  denthcias  aos  poucos  vao  dar  lugar  a
exigencia de ac6es concretas frente a diricil situaeao social e econ6mica
vivenciada pela comunidade negra brasileira.

No Rio Grande do Sul a situagao nao se diferencia do restante
do   pals   em   relagao   as   diferentes   formas   de   organizagao   e   com
preocupa¢6es  semelhantes  de  inclusao  cidada  da  populagao  negra.  Na
literatura   temos   Luiz   da   Mota   no   Pailenon   Literario;   o  jomal   0
Exemplo,1892-1930 de Porto Alegre;  A  Cruzada,1905  de  Pelotas;  A
Navalha,1931  de  Santana  do  Livramento;  A  Revolta,1925  de  Bag6;
(SILVEIRA, 2000, p.102-103).

Em rela¢ao  is  entidades negras,  o  Rio  Grande  do  Sul  abriga
uma das mais  antigas  do pals  como  a centenaria  Sociedade Beneficente
Floresta  Aurora,  criada  em  1874, pela  senhora Maria  Chiquinha e  tinha
por   objetivo   criar  pecdlio   para   custear   as   despesas   de   enterros   de
escravos e libertos.

A sociedade  Sat6lite Prontidao  foi  criada a partir da  fusao  de
outras duas,  a  Sociedade  Sat61ite PortolAlegrense, fundada em  1902 e a
Sociedade  Cultural  Camavalesca  Prontidao,  fundada  em  1923.  No  ano
de   1956,  foi  sacramentada  a  uni5o  da  duas  entidades  sob  o  nome  de
Sociedade    Cultural   Beneficente    Sat61ite    Prontidao.    Em   relacao    a
documentacao  escrita  destas   entidades  temos  conhecimento  que  boa
parte   dela   se   perdeu   em   incendios   e   enchentes.   Esta   limitagao   nos
remete  a  percorrer  caminhos  atrav6s  da  mem6ria,  da  hist6ria  oral,  da
leitura de acervos fotograficos e jomais a fim de resgatarmos os aspectos
liist6ricos-pedag6gicos-educacionais de stas organizac6es.

A  partir  dos  anos  setenta  percebemos  o   surgimento  de  in
ntimero   significativo   de   organizac6es   negras   atuando   em   diferentes
frentes de  a?ao:  Grupo Palmares  e Grupo  Ticao,  surgidos na  d6cada  de
setenta; Agentes de Pastoral Negros-APNs; Maria Mulher - Organizagao
de  Mulheres  Negras,  criada  em   1987;  Movimento  Negro  Unificado-
MNU;  Centro  Ecunenico  de  Cultura  Negra-CECUNE.  Mais  recentes
temos,   Instituto   Brasil   Africa-Iba;   Afro-Sul;   Uniao   de   Negros   Pela
Igualdade  Racial-UNEGRO;  associacao  Cultural  de  Mulheres  Negras-
ACMUN  e  outras  empenhadas  na  implementacao  de  politicas  ptiblicas
onde destacamos o papel conscientizador

e   civilizat6rio,   justificando   a   investigacao   hist6rica   e   o
registro academico de suas atividades.
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Caracterizacao do problema
e indicios de discussao te6rica

Como   ja    foi    dito    anteriormente,    a   aus€ncia   das    ag6es
educacionais  do  povo  pode  ser  comprovada  na  historiografia  oficial,
tanto no perfodo anterior aos anos sessenta quando se populariza o termo
educacao  popular,   quanto  mos   anos   anteriores.   Assim,   faremos  uma
revisao   na   literatura   gaticha   de   referencia   para   rever   no   processo
hist6rico,   como   esta   se   posiciona   em   relagao   a  comunidade   negra
comparando  estes  dados  com  as  ac6es  propriamente  ditas  e  com  os
depoimentos  que  ser5o  colhidos,  julgamos   obter  urn  quadro  que  mos
permita  dai  retirar  informac6es  que  venham  a  complementar  e/ou  se
agregar ao problema proposto.

Quanto  a caracterizacao  dos grupos e organizac6es buscamos
a  deflnic5o  em  Lapassade,  onde  diz  que  elas  agregam  "#m  s7L``/emcr  c7c
normus   que  eslruturam  urn  grup()  s()cial,  regulam  sua  vida  e  o  seu
filncionamenlo",    o    qual    "toma   consciencia   dos    necessidades    de
regulamentagdo  s()cial  e  dd a  si  mesmo  instituic6es  adequadas"  (1999,

p.    287-288).    Entendemos    que    esta    definicao    abarca    a    dimensao
epistemo]6gica das organizac6es que investigaremos.

As  linhas  que  mos  levam  a  desvendar  os  procedimentos  e
ac5es   das   organizac6es  em  questao   sao  embasadas  na   indicagao  do
professor  NI.\lton  Sa.r{tos..  "Haverd  trGs  dados  de  base  que  me  parec.e
podem  permi[ir  lrabalhar  a  questao  I:dos  grapos|...a  corporeidade,  a
individiialidade e a cidadania" (2000, p.15).

A  corporeidade  reveste-se  de  dados  objetivos,  no  caso  de
desenvolvimento  desta  pesquisa,  seriam  os  levantamentos  realizados  a
partir   de   uma   certa   realidade,   a   existencia   fisica   de   organizag6es
compostas por pessoas  que  vivenciaram e  vivenciam  experiencias nun
determinado   tempo    e    espaco.    A   individualidade    comporta    dados
subjetivos     indicando     de     qual      lugar     estamos     falando,     nossa
intencionalidade  e  ou  convicg5o  r]o  desenvolvimento  de  determinado
objetivo  ou  traba]ho.  A  cidadania  encerra  dados  politico-pedag6gicos,
aqui  entendidos  como  forma  de  intervir em uma determinada realidade
para    resgatar    processos    hist6ricos,    individuals    ou    coletivos    que
estruturaram e  se  estrutiiram a  margem  e  tamb6m na  oficialidade.  Mas
que, no entanto,  estao carregados de  significados e  se constituem como
formas  de resistencia,  de preservacao de  identidade  e  ou de  exclusao de
grupos humanos da sociedade.

Para  caracterizar o  conceito  de  cidadania buscamos  a  analise
de Gown.. " o  conceito 6 amplo  e  abrange vdrias  dimens6es:  a cidadania
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individual que regula os direitos e  deveres dos individro.s na socie,dad?
e  remete  dos  di-reitos  civis  e  politicos  num  sistema  de  mercado,   de
competi¢ao,   em   que   todos   sejam   respeitado5_  e   tewham ~garan:ia.s
ndr;ima; pdra a li;re manifestaiao de suas opini6es, pr.es5up6e o es!ado
como er;te  mediador  que-atue  como  drbitro na sociedade_e  rep.o.nh.a,  ?
/%grr   cJos   I.%dz.v!'c7%os   7ia   soc3.ec7clde"   (2001,   p.    195).   E   a   cidadania
coletiva onde estabelece dois marcos referenciais:  o classico que remete
a  polls  grega.   E  o  segundo,  que   "7.emeze  a  co"femporc}#e].c7¢c7e  e  cZz.z
r;speit;a-busca  de  leis  e  direitos  para  categg.rias  s_ociais  ?t6  f.nta?
ex;luidas   da   sociedade,   ela   privilegia   a   dimensao   sociocultura!,
reivindica direitos  sob  a forma de concessao de  bens  e servi¢os,  e nao
apenas    a    inscri¢ao    desses    direitqs    eps  ` lei:.   rei!.!pP:ca    :`sp`a?_::
;6ciopollticos e n;anuten?ao de sua identidade cultu.r.al" (ipem: map).
Entendemos  que  esta  segunda  definicao  abarca  a  dimensao  de  atuagao
dos movimentos socials, objeto que integra esta pesquisa.

Em   relapao   ao   racismo   presente   na   sociedade   brasileira
encontramos   uma  produgao   significativa   e   Munanga   nos   chama   a
atengao para as permanencias do racismo  "cz esfereof;.pcz #egclfI.vcz co#Z7~cI
o   ;egr6   e   o   aprofundamento   das   desiguald?des   er!t:e  .os. grupo:
6tnic-os...ganhardm    novas    dimens6es,    pots   foram    ide.ol??ic.amente
evocadas- para assegurar  as  vantagens  econ6_micas .e  psicol6gicqs  ra:
maos  do;  antigos  -dominadores  e  de  seus  descendentes..:a  socied.ade..
produz novas frwmas  de que  nada tern a y_e.r com o passad.o es`cravista_"_
(1996, p.  81).  Cabe  salientar  aqui  que  utilizamos o  conceito de raga no
sentido sociol6gico de constrngao hist6rica e nao no sentido biol6gico.

Quanto   a  agao   dos   movimentos   negros   recentes   o   autor
ressalta   a   diferenga   em   relagao   ds   manifestag6es   anteriores   "cc//.c}
salvagao   estava...na   nega?ao   de   sua   identidade_,   ele:.   jrrve5tem   no,
resg;te  e  na  construga; d6  sua  personaliqade  c.o.Ietiy?".. I?i]zL+:rnenhe. 6`
destacada a busca que inclui a construgao de sua identidade 6tnico-racial
e de s,"ahiistoria o-qu se "conf igura uma estrat6gia cultural_. _Ps Ofeitos
psicol6gicos da estrat6gia cultural sdo ineg.a_vets" (TPon, p. 8S)..

Movimentos  negros  sao  entendidos  aqui  como  toda  a  ap5o,
organizacao    e    resist6ncia   que    os    africanos    e    seus    descendentes
imprimiram    desde    a    sua   chegada   nas    Am6ricas.    Salientamos    o
movimento  de  mulheres  negras  como  integrante  deste  processo.   As
ag6es   empreendidas  por  estes  movimentos   sao  caracterizadas   como
Agao   Afirmativa,   entre   os   seus   objetivos,   destacamos   aquele   que
sintetiza   os   procedimentos   dos   mesmos   "/.#c7%zz.r   fJ`o#s/or"c!€6es   c7e
ordem  cultu;al,  pedag6gica e  psicol6gica,  visando tirar  do imagindrio



214

coletivo  a id6ia de  supremacia  racial versus  subordinacdo  racial  e/ou
cJe gG#ero" (GOMES, 2001, p. 6-7).

Retomando  o  aspecto  hist6rico  destacamos  as  permanencias
entre   as   estrat6gias   dos   movimentos   negros   elas   "sao   czs   mesmczs..
educativa   e   pedag6gica,   cultural,   moralizadora,   legal   ou  jurtdica,
cientif iica e politico-eleitoral" (Idem, p. 86).

Na   busca   de   urn   caminho   analitico   que    embase   uma
organizaeao  interdisciplinar  do  trabalho  buscamos  o  auxilio  de  H61io
Santos que justifica esta forma de abordagem na questao negra, pois  ''c7
sucessdo  de  partes  que  explica  a  vide  do  negro  brasileiro  tern  uma
circularidade  que  torna  diftcil  a  sua  interrup?do".  ALo  rues;rri:a  te;Ir!rapo
sugere   pistas   para   ultrapassarmos   o   circulo   vicioso   dos   estudos   e
pesquisas  a  partir  de  urn  `inico  vetor.  "OLs  esfwcJz.osas  dc7  gcjesf6o  rczcz.cr/
se  ativeram,  preferencialmente,   a  aspectos  isolados,  ndo  fazendo  a
necessdria  conexdo  entre  os  diversos  vetores  do  problema"  (1996, p.
113).

Neste   contexto    inserimos   o   processo   de    afirmapao   de
identidades  que,  segundo  Munanga pode  ser  caracterizado  da  seguinte
forrri:a, "A  identidade  objetiva,  apresentada atrav6s  das  caracteristicas
cultural,s  e  lingatsticas  analisadas  pelo  cientista  social,  muitas  vezes
confunde-se  com  a  subjetividade,   que  seria  a  maneira  pela  qual  o
pr6prio  grupo  define-se  e  6  definido  por  outros.  Os fatores hist6ricos,
lingatsticos  e  psicol6gicos fazem  parte  dos  componentes  essenciais  de
uma identidade ou personalidade coletiva" (1988, p. 83-84).

Saber como se constituiram e se estabelecem as relac6es entre
o  individual  e  o  coletivo  no  processo  pedag6gico  de   ampliapao  da
consciencia  das   organizag6es  negras   6  tare fa  essencial  na  busca  da
identidade  ]atente  e nao manifesta da sociedade  brasileira,  em  especial
da  sociedade  gatcha,  onde  a  sua representatividade  historicamente  foi
relegada a urn papel de menor importancia.

Estas  sao  algumas  diretrizes  preliminares  da  pesquisa  em
desenvolvimento.   Sabemos  que  o  caminho  a  seguir  revelara  muitas
surpresas. Entendemos que urn passo foi dado na tentativa de compor o
nosso objeto e resgatar urn patrim6nio hist6rico-cultural que pertence  a
toda sociedade brasileira.

CURRICUL0 HSCOLAR, CULTURAS
E IMPOSICA0 DH LINGUA UNICA

Lticio Kreutz]

Resumo

A questao  da diferenga entre  culturas ten  sido urn grande  desafio para
as   politicas    educacionais   no    contexto    de    formagao   dos    Estados
Nacionais.     Como     conjugar     a     pluralidade     cultural     com     uma
caracterizacao  tipicamente  nacional,  brasileira?  Como  tratar  a  grande
diversidade  lingti{stica nas  polfticas  educacionais?  No  texto,  apresento
de maneira bern esquematica, o entendimento da lingua (idioma) como o
amago da expressao cultural de dois grupos 6tnicos, realgando as tens6es
que  este  entendimento  gerou  com uma politica educacional  sob o lema"uma s6 patria, un s6 povo, uma s6 lfngua".  Examino as diretrizes sob

Pombal para o uso do portugues nas escolas e tamb6m a regulamentaeao
govemamental   para   a   nacionalizaeao   do   ensino,   nas   tr6s   primeiras
d6cadas do s6culo XX. Apresento as tens6es que a imposigao de uma s6
1ingua   sjgnificou  para   dojs   grupos   6tnicos   no   Rio   Grande   do   Sul,
respectivamente  os  indios  guarani,  a  partir  da  d6cada  de   1750  e  os
imigrantes  alemaes  cat61icos,  a partir de  1900.  Os  questionamentos  sao
feitos na perspectiva da Hist6ria Cultural.

Curriculo escolar,
culturas e a imposi€ao de lingua tinica.

A cultura adquire formas diversas atraves do tempo e do
espaco.  Esta  diversidade  se  manifesta  na  originalidade
das    identidades    caracteristicas    dos    grupos    e    das
sociedades   que   comp6em   a   humanidade.    Fonte   de
intercambio, de  inovagao e de criatividade  [...], constitui
o    patrim6nio    comum    da   humanidade    e    deve    ser
reconhecida  e  consolidada  em  beneficio  das  gerap6es
presentes  e  futuras.  (Declarapfro  Universal  da  UNESCO
sobre  a  Diversidade  Cultural,  Paris,  2  de  novembro  de
2001,  art.1).

I  UNISINOS.
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Nesta Declaracao da UNESCO, afirma-se ainda que "politicas
que  favorecem  a  inclusao  e  a  participapao  de  todos  os  cidad5os  sao
garantias   da   coesao   social,   da   vitalidade   da   sociedade   e   da   paz".
Pergunto-me, freqtlentemente, sobre nossa sensibilidade para a diferenea
no   campo   das  express6es   culturals.   Por  exemplo,   para  uma  lingua
constituir-se,  foi  necessario todo urn percurso hist6rico  de  vivencia,  de
criatividade    de    grupos    humanos    para    marcar    com    nuances    e
especificidades sua representapao do real.  Os diversos idiomas estao no
ceme da criacao e expressao cultural dos mais variados povos. Todas as
linguas  estao  carregadas  de  sabedoria,  de  tentativas  de  elaborapao  de
significados.  Sao  expressao  e  continua recriagao de  vivencias  coletivas.
Por  isto,  a  morte  de  uma  lingua  equivale  a morte  de  uma  esp6cie  de
vida.

Das   aproximadamente   6.500   linguas   (incluindo   dialetos)
existentes   no   mundo,   cada   uma   cont6m   incontaveis   elementos   de
sabedoria  e  percepgao  dnicas  que  sao  fruto  da  sensibilidade  de  cada
povo, muitas vezes nao traduziveis e surpreendentes para outros povos.
Entretanto, a tendencia hist6rica entre os diversos povos ten sido e, em
grande  parte,  continua  sendo  urn  lastimavel  extermfnio  da  plurahdade
cultural.  Entende-se  que  das  6.500  linguas  diferentes  no  mundo,  hoje,
em tomo da metade ira se extinguir no prazo de uma gera¢5o.

Segundo    o    Instituto    S6cio-ambiental    -    ISA-(2000),    no
momento da chegada dos portugueses ao atual territ6rio brasileiro havia
em tomo de cinco milh6es de pessoas entre os diversos povos indigenas,
falando  I.273  linguas distintas.  Ha concordancia entre os estudiosos do
tema  que,  ao  longo  dos  500  anos  de  politicas  educacionais  no  Brasil,
85% das linguas indigenas foram  extintas.  Atualmente  sao em tomo de
180,  com  uma  media  de  memos  de  200  falantes  por  lingua.  Todas  as
linguas  indigenas no  Brasil  sao  consideradas  em processo  de  extin9ao.
Em  alguns  casos  de  dialetos,  como  o  "Macu",  "Bare"  e  "Umotina",  o
ninero de falantes parece estar reduzido a uma s6 pessoa e, no caso dos
"Apiaca" e dos "Xeta", os falantes nao chegam a cinco pessoas.

E o que  ocorreu com a indizivel  riqueza das linguas de mais

g:it]u8r.a°i:°d£°A°frq:a?::=°TFdso(s]]ca:in:9e9s:i;::r?e%Cueannt:assa]f:tgv::§afsai:::i;e£
como tern sido  a relapao  entre  as culturas de  imigrantes,  em  especial  a
lingua dos mesmos,  e  o processo  de  formaeao  do  Estado Nacional, no
Brasil?    Como    a    questao    da    diferenca    foi    tratada    nas    politicas
educacionais?
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Politica educacional de Pombal I)ara o Brasil Col6nia.
Reflexos no processo escolar para os indios guarani no RS

Nos  prim6rdios  do  periodo  do  Brasil   Col6nia,   os  jesuitas
vieram no espfrito de uma agao missionaria embasada o mais poss{vel na
ag5o  educacional  sistematica.  A  grande  diversidade  de  linguas  faladas
no    atual   territ6rio   brasileiro   motivou-os    ao   estudo   das   mesmas.
Procuraram   estabelecer   a   possibilidade    de   comunicagao    entre    os
diversos  grupos  lingtilsticos  atrav6s  da  sistematizagao  de  uma  lingua
geral. A partir do s6culo XVIII, no contexto de consolidaeao das linguas
nacionais   na   Europa   Ocidental,   a   Coroa   Portuguesa   comegou   a
manifestar    preocupaeao    com    a    agao     educacional    dos    jesuitas
estreitamente  vinculados com a lingua e  a cultura dos povos indigenas,
cm tcrrit6rio brasileiro.  Segundo Berenblum (2003, p.  65), esta situaeao
levou  a  coroa  a  determinar,  em  Carta  R6gia  de  1725,  que  os jesultas
ensinassem o portugues  aos  indios.  Pouco  depois  em  1757,  o  Marques
de  Pombal,  motivado  pela  perspectiva  da  Ilustraeao  e  pelo  crescente
movimento  de  formacao  dos  Estados  Nacionais,  na  Europa,  entendeu
que  a  acao  educacional  dos jesuitas nao  contribuia para a formag5o  da
Na¢ao portuguesa por estarem demasiadamente comprometidos com as
culturas indigenas e por nao afinarcm com o esp{rito da Ilustragao.  Por
isto,  em   1757,  expulsou-os  da  Col6nia  e  da  Metr6po]e.  E,  atrav6s  do
Diret6rio2,  a Coroa Portuguesa deu as instrug6es para a organizagao de
escolas pulbljcas no Brasil.

0  Diret6rio  6  urn  exemplo  marcante  de  como  urn  govemo,
disposto a organizar a Napao com base em principios da Ilustrapao, tinha
dificuldade  em  lidar  com  as  diferengas  culturais.  Hobsbawm  (1990)
enfatiza  que,  com  os  nacjonalismos  6tnicos,  institucionalizou-se  uma
lingua  em  detrimento  de  outras,  criando-se  centros  de  identificagao
basica para a nacionalidade, inventando formas de adesao e de exclusao.

2 0 Diret6rio, da autoria de Francisco Xavier de Mendonga Furtado, Govemador

e  Capitao  General  do Estado do Gfao-Para e Maranhao,  irmao do Marques  de
Pombal, orienta a formapao de aldeamento dos povos indigenas ap6s a expulsao
dos jesuitas e da diretrizes para as escolas ptiblicas que deveriam ser organizadas
para os  mesmos povos  indfgenas  entao  dispersos.  Este  Regimento  foi proposto
em  1757,  e em  1762,  sob  Pombal, passou a vigorar em todo  o Brasil.  Segundo
Maeder  (apud  Langer,   1997)  o  mesmo   Regimento  tamb6m  foi   adaptado   e
aplicado  na America Espanhola,  ap6s  a expulsfro  dos jesu[tas.  Este Regimento,
tinha por  titulo:  "Diret6rio,  que  se  deve  observar nas povoap6es  dos  ]'ndios  do
Para  e  Maranhao,  enquanto  sua majestade  nao  mandar  o  contrario".  (Beozzo,
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Em   relagao   ds   diversas   etnias,   constituiu-se   uma  representagao   que
melhor  correspondesse  a  edificagao  do  projeto  nacional,  com  fortes
reflexos para o processo escolar. A este foi atributdo urn papel central na
configuraeao  de  uma  identidade  nacional,  sendo  ao  mesmo  tempo  urn
elemento  de  incentivo  a expulsao  de  processos  identitarios  6tnicos.  No
Diret6rio  foi  defihida a nova politica educacional para todo  Brasil,  sob
Pombal,  em  1762,  recriminado  os  rcligiosos  por haverem  permitido  a
lingua dos povos  indigenas.  Entendia-se  que esta agao educacional  dos
jesuitas  foi  "uma  invengao  verdadeiramente  abominavel,  e  diab61ica",
porque mantinha os indios na "rdstica e barbara sujeieao". E para tira-1os
desta suj.eigao

sera   urn  dos   cuidados   dos   diretores,   estabelecer   nas
respectivas  Povoag6es  o  uso  da Lingun portuguesa,  nao
consentido por modo algum, que os Meninos e Meninas,
que pertencerem  is Escolas,  e todos  aqueles  indios,  que
forem capazes de instrucao nesta materia, usem da lingua
pr6pria    suas    Nae6es,    ou    de    chamada    geral;    mas
unicamente  da portuguesa,  na forma que  sua Majestade
ten  recomendado  em  repetidas  ordens.  (Diret6rio,  §  6,
1983, p.132-133).

No mes\mo Diret6rio afirma-se de maneira muito cnFatica que
a  constrngao  de  urn  Estado  Nacional  e  todo  o  processo  "civilizat6rio"
impunha como condigao prjmeira a  unidade  lingtiistica,  sempre a partir
da lingua e demais dimens6es culturais da Coroa. Pois,

Sempre foi maxima inalteravelmente praticada em todas
as Nag6es, qiie conquistaram novos dominios, introduzir
logo  mos  Povos  conquistados  o  seu pr6prio  idioma,  por
ser indisputavel,  que  este  6  urn dos meios mats  eficazes
para desterrar dos povos  rdsticos  a barbaridade  de  seus
antigos costumes. (Diret6rio, § 6,1983, p.132).

Na   capitania   de   Sao   Pedro   do   Rio   Grande   do   Sul,   o
govemador Jos6  Marcelino de  Figueiredo procurou aplicar o Diret6rio,
expedindo   a   Instrugao   de   1769.   Ncsta,   criou   as   primeiras   escolas
ptlblicas,    destinadas    aos    povos    indfgenas    dispersos    pela    guerra
guaranftica,  ordenando  que  em  cada  aldeamento  fosse  realizada  uma
matricula, advertindo

[...I   nas   ditas   matriculas   hao   de   ser   laneados   com
apelidos  portugueses  cada  familia  e  se  ha  de  por  urn
maior   cuidado   em   que   falem   a   nossa   lingua   e   se
esquegam   do   guarani   e   de   muitos   de   sells   ritos   e
superstic6cs. (LANGER,1997, p. 81).
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Na Portaria de  1776 o mesmo govemador disp6s:

Para  fazer  eficazes  muitas  das  provid6ncias  que  tenho
dado  para  fazer  felizes  estes  Povos  Guaranis  6  muito
necessario    estimular-1hes    o    uso    da    lingua    e    que
compreendam e falem a portuguesa (LANGER,  1997, p.
81).

Para  visitar os  filhos  na escola (intemato),  os pais  deveriam
falar "sempre  em portugues,  cuja lingua devem sempre e  somente  falar
os meninos para perderem o guarani" (idem).

Estas   sao   algumas   indicag6es   sobre   a  6nfase   na   unidade
lingtiistica dada pela politica educacional  da Coroa Portuguesa,  a partir
de   Pombal.   A   lingua   era   entendida   como   o   amago   do   processo
identitario  dos  diversos  povos.  Para  a  construgao  da  unidade  nacional
clever-se-ia   impor   uma   tinica   lingua,   aquela   da   Coroa,   por   ser   a
expressao  da  civilizap5o.  As  demals  Cram  consideradas  express6es  de
"rusticidade" e de "barbaric".

Pergunta-se:   quais  os  resultados  desta  politica  educacional
homogeneizadora? Quais os reflexos para a cultura guarani?

Reacao de urn grupo de imigrantes a politica educacional
homogeneizadora no periodo de nacionaliza¢ao

Os  imigrantes  alemaes  catolicos  vieram  ao  Brasil  com  as
marcas das divergencias entre Igreja e Estado em relapao a competencia
quanto  ao processo  escolar.  Na primeira metade  do  s6culo  XIX houve
crescente   difusao   da   escola   ptiblica   na   Alemanha,   o   que   afetou
diretamente   a   lgreja   Cat61ica   que   tinha  nas   escolas  paroquiais  urn
importante ponto de apoio para a sua apao pastoral. Insistia no principio
de que a questao escolar competia por natureza a Igreja e  a familia. Ao
Estado  competia  apenas  uma  funeao  complementar.   0  Kulturkampf
retrata esta questao e os jesuitas foram expulsos da Alemanha, em 1872,
em    decorrencia    deste    confronto    de    competencias.    Urn    ninero
expressivo dos mesmos, acompanhados de outras ordens e congregac6es
religiosas  hostilizadas   em  paises   europeus,   em   funcao   do   crescente
avanap do  liberalismo,  instalou-se nas regi6es de  imigrapao, no  Brasil.
Os   jesuitas   iniciaram   a   organizapao   de   urn   processo   educacional
alicercado em escolas paroquiais e na imprensa cat6lica, com enfase na
dimensao  6tnico-cultural,  especialmente  na  lingua  matema.  Os  padres
Schupp  (1974),   Lutterbeck   (1977),  Amstad  (1924),   Rambo  (1956)   e
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Rabuske   (1974)  realcam   a  vinculapao   entre   padres  jesuitas,   projeto
religioso  e  fincao  da esco]a.  A  configuraeao  desta perspectiva dava-se
nas escolas paroquiais, amplamente difundidas entre imigrantes alem5es
cat61icos.

Neste   contexto   os   imigrantes   alemaes   cat61icos   criaram  a
Associagao  de  Professores  Teuto-Brasileiros  Cat61icos  (Lehrerverein),
em  1898,  o  Jomal  do  Professor  (Lehrerzeitung),  em  1900,  e  a  Escola
Normal  (Lehrerseminar),  em  1923.  Tamb6m promoveram  encontros de
estudo,  de  atualizacao  dos  professores  e  investiram  principalmente  na
prodngao  de  material  didatico  adequado  aos  objetivos  de  suas  escolas
6tnicas.

Urn   aspecto   peculiar   dos   imigrantes   alemaes   residia   na
compreensao de que era perfeitamente viavel conjugar a manutengao de
suas  peculiaridades   6tnico-culturals   com  o  pertencimento   ao   Estado
brasileiro,  como cidadaos.  S6 poderiam  ser bons cidadaos brasileiros se
pudessem  continuar  sua  tradieao  cultural.  Embora  nao  fosse  posieao
unanime,  a  lingua  e  as  tradic6es  culturais  de  origem  Cram  geralmente
enfatizadas como elementos basicos para a vivencia da religiosidade.

Na   XIII   Assembl6ia   Geral,   em   1929,   os   cat61icos   teuto-
brasileiros, reconheciam:

A  par  do  zelo  pela  lingua  da  terra,  continua  a  lingua
matema alema a base para a educagao no lar e na escola.
Seu  cultivo  e  sua  preservapao  representam  urn  direito
natural  para  n6s.  Ningu6m  tern  o  direito  de  obrigar  os
imigrantes  e  seus  descendentes  a abandonarem a lingua
matema [...]. A lingua matema 6 a lfngua do corapao, na
qual  a alma toda,  com  seus pensamentos,  sentimentos  e
emog6es,  encontra a  sua  forma de  expressao.  (Anais  da
XIII  Assembl6ia  Geral  de  Catolicos  Teuto-Brasileiros,
1929, in Rambo,1992).

Era   com   a   lfngua   alema   que   o   processo   escolar   deveria
iniciar.   Tamb6m   era  neste   idioma  que   se   realizaria  de   forma  mais
profunda a forma¢ao religiosa cat6lica.  i  importante  lembrar que ate  a
d6cada   de   1930   falava-se   quase   exclusivamente   a   lingua  alema  na
familia,  na  igreja  e  na  vida  social  das  comunidades  teuto-brasileiras,
acima de  mil,  bastante  isoladas no  interior do  Rio  Grande  do  Sul.  Nos
dots primeiros anos o ensino seria exclusivamente em alemao e a partir
da  terceira  s6rie  continuaria  como  base,  mas  o  aluno  tamb6m  seria
iniciado  no  portugues.  Esta  orientacao  valeu  como  principio  e  como
programa  para  a  escola.  Na  pratica,  a  deficiencia  do  aprendizado  do
portugues   era  grande,   seja  porque  o  pr6prio  professor  nao  o   sabia
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satisfatoriamente,    seja    porque    o    ambiente    todo    (familia,    igreja,
comunidade)  estimulava  ao  uso  do  alemao.  No  entanto,  ha  freqtlentes
referencias na imprensa teuto-brasileira cat61ica, a partir de  1900, quanto
a  necessidade   de  urn  aprendizado  mais   adequado  do  portugues  nas
escolas comunitarias.

0  Jomal  dos  Professores  registra  com  freqiiencia  a  posicao
dos  mesmos  em  relacao  ao  desafio  e  ao  tensionamento  constante  que
significava  para  eles  o  fato  de  se  reconhecerem  e  professarem  como
cidadaos brasileiros - pelo  memos  em sua  grande  maioria -  e  ao mesmo
tempo  insistirem  na  importancia  das  escolas  6tnicas.  Eram  de  opiniao

que a fe  e  os valores morais estariam vinculados  com a manuteng5o  da
lingua  alema,  como  foi  expresso  na  Assembl6ia  Geral  dos  Cat6licos
Teuto-Brasileiros, em Serro Azul, em margo de  1924.

A    Assembl6ia    Geral    de    Cat61icos    Teuto-Brasileiros
aconselha  a todos  a permanecerem  fi6is  a lingua  alemci`
como   fundamento   de   nosso   Volkstum   (peoulicaridade
6tnica)  e  como  o  melhor meio  para nossa  fidelidade  na
fe.  Mas  tamb6m  sugere  que  todos  ensinem  o  melhor
possivel a lingun patria aos filhos. (LZ; out.  1924, p. 9).

A  questao  do  bilingtiismo  na  escola  teuto-brasileira  estava

presente,  a  partir  de  1900,  entre  os  temas  prioritarios  das  Assembl6ias
Gerais,  seja dos professores seja dos cat61icos como urn todo.  Concluta-
se em cada Assembl6ia que havia a necessidade de urn melhor ensino de
portugu6s na escola, mas simultaneamente se realcava que nao poderiam
abrir mao do  idioma matemo.  0 amor a patria (entendendo-se o Brasil)
foi tema da Assembleia Geral da Associacao de professores em Sao Jos6
do Hortencio, em 04 e 05 de abril de  1904. Nesta Assembl6ia dedicou-se
urn dia  de  estudo  e  debate  ao  ensino  da  lingua  patria  (portugues)  nas
escolas  de  imigracao  alema  (ML,   1904,  n.   3,  p.   17).  Na  Assembl6ia
Geral  de  Professores  Teuto-Brasileiros,  realizada  em  1907,  discordava-
se   da   iniciativa   do   govemo    em   abrir   escolas   ptiblicas   junto    ds
comunitarias  (LZ,  1907,  n.  5,  p.  34).  E  na  Assembl6ia  Geral  de  1908,
novamente em Estrela, descreveu-se o que usualmente ocorria no ensino
da lfngua na escola teuto-brasileira.

Nos   dois  primeiros   anos  na   escola  o   ensino   6   dado
somente  em  alemao,  depois  do  segundo  ario  o  ensino
parte para a lingua patria, em que o peso principal 6 dado
de tal forma que efetivamente aprendam o portugues, de
modo  que  possam  fazer  tradug6es  do  alemao  para  o
portugues  e  vice-versa.  E  que  algumas  mat6rias  sejam
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dadas   diretamente   em   portugues,   tais   como   hist6ria,
geografia e ciencias.  (LZ,1908, n.12, p.117).

Na  Assembl6ia  considerou-se  injusta  a  reclamac5o  de  certos
pais ao afirmarem que era necessario enviar seus filhos a escola pdblica
para aprenderem o portugues. E na mesma Assembl6ia questionou-se se
uma    subvencao    govemamental    aos    professores    teuto-brasileiros,
condicionada a obrigatoriedade do ensino  em portugues,  seria  aceitavel.
Entendia-se  que  sin  se,  em  decorrencia,  a  fiscalizac5o  do  govemo  se
restringisse  ao  ensino  de  duas  horas  diarias  em  portugues,  nao  tendo
outras inger6ncias na escola da imigracao (LZ,  I 909, n.I, p. 9).

No entanto, na s6tima Assembl6ia Geral do Lehrerverein, em
1913,  concluira-se  que o  ensino religioso  s6 poderia  ser dado  na  lingua
matema.   Ao  serem  informados  que  o  poder  ptiblico  condicionava  a
subvengao  is  escolas  alem5s  a pratica de  duas  horas  diarias  de  aula em
portugues,   a   Assembl6ia   considerou-o   "impossivel,   inaceitavel"   (LZ,
1923, p.  25s.).

No Jomal do Professor as referencias continuaram freqtientes,
nas d6cadas de  1910 e  1920,  quanto ao  tensionamento entre o ensino de
portugu6s  e  do  alemao  na  escola  teuto-brasileira.  Mas  na  d6cada  de
1920,  a  pr6pria  Associacao  de  Professores  incentivou  a  elaboracao  de
material   didatico   para  urn  ensino   mais   adequado   do   portugu6s   nas
escolas  de  imigracao  alema.  Assim,  na  Assembl6ia  comemorativa  dos
25   anos   da   Associacao   de   Professores   Teuto-brasileiros   Cat61icos,
reafmnaram o principio para eles basico:

Para que a escola paroquial nas col6nias alemas obtenha
pleno exito mos seus prop6sitos, 6 necessirio, que  assim
como  a  lingua  alema  deve  permanecer  como  base  do
ensino,  assim  a  lingua  do  pals  deve  ser  cultivada  com
todo o entusiasmo.  (LZ,1923, n. 5, p.1).

A  tensao  entre  referencias  culturais  de  origem  e  cidadania
brasileira  foi  uma  constante.  Retomavam  sempre  o  argumento  que  s6
conseguiriam  ser  bons  brasileiros  na  medida  em  que  nao  precjsassem
abrir  m5o   de   suas  referencias   6tnico-culturais.   Em  Rambo  (1994)   e
Kreutz  (1994)  apresentamos  uma  sintese  destas  tens6es  presentes  no
Jornal  do  Professor  Teuto-brasileiro  Cat61ico,  de   1900  a   1939.  E  em
Kreutz (1999) mostro  como os ]ivros didaticos da imigracao alema, qiie
eram  muitos,  vinham  permeados  por  este  mesmo  tensionamento  entre
uma    forte    e    constante    profissao    da    cidadania    brasileira    e    o
reconhecimento que esta deveria manter-se conjugada com as dimens6es
culturais de origem.  Os esforcos por parte da Associacao de Professores
para  encaminhar  a  proposta  curricular  da  melhor  forma  dentro  deste
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quadro   de    tensionamentos   Cram   grandes.    0    elevado    ndmero   de
gramaticas  e  compendios  bilingties  para  uso  nas  escolas  da  imigracao
alema   comprova-o.   Concordo   com   a   avaliaeao   de   Willems   a   este
respeito:

i preciso confessar que, principalmente na zona rural, o
ensino do vemaculo em certo ntimero de  escolas alemas
foi   deficiente   porque   os   professores   nao   tinham   os
necessarios  conhecimentos  lingtlisticos.   Mas  e  preciso
frisar  que  as  Associag6es  dos  Professores  e  as  Escolas
Normais  trabalharam  constantemente  para  acabar  com
estas  deficiencias,  de  sorte  que,  com  a  publicacao  de
livros escolares apropriados, tomou-se possivel melhorar
o ensino do portugues. (WILLEMS,  1946. p. 410).

A   prioridade   dada   a  lingua   alema   na   escola,   na   pratica
cotidiana e nas associac6es teuto-brasileiras, gerou muita pol6mica. Para
os  imigrantes  o  uso  da  lingua  matema  facu]taria  expressar  melhor  o
sentimento  religioso,  o que  nao  significava adesao politica  a Alemanha,
a nao ser com raras excec6es. Esta quest5o 6 tratada de modo especifico
por  Paiva   (1984   e   1987).   0   autor   salienta   que   os   cat61icos   teuto-
brasileiros,  seja por sua organizacao paroquial,  seja pela participacao de
diferentes ordens religiosas, nao favoreceram muito o Deutschtum e que
buscavam evitar a radicalizagao entre a Igreja e o Estado. Paiva tamb6m
conclui  que  as  escolas  teuto-brasileiras  estavam  longe  de  serem  urn
instrumento  de  fascistizacao  da  juventude  e  que  o  NSDAP  (National
Sozialistiche  Deutsche  Arbeitspartei)  encontrou  muitas  resistencias  no
estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  desde  a  divisao  das  lgrejas  cristas,  a
desconfianca   dos   teuto-brasileiros   com   os   rec6m-imigrados   ate   a
dificuldade de relacionamento  dos colonos com este tipo de  associaeao
politica (Paiva,1984. p.186).

Na d6cada  de trinta,  o  ensino  do  portugues  ainda nao  estava
equacionado    de    forma    satisfat6ria    na    escola    teuto-brasileira.    A
coordenacao da Associacao de Professores Teuto-Brasileiros e a redacao
do  Jomal  do  Professor  funcionavam  junto  a  equipe  de  formacao  de
professores   na   Escola   Normal   em   Hamburgo   Velho   (hoje   Novo
Hamburgo). Nesta coordenagao havia a preocupag5o de nao se descuidar
da  lingua  e  cultura  alemas,  entendidas  como  o  esteio  basico  para  a
religiosidade.   Mas   tamb6m  havia  a  pressao   crescente,   de   parte   das
familias, para  que  a escola preparasse  os  alunos para  o aprendizado  do
portugues.  0  Joma]  do  Professor retrata,  nesta  6poca,  uma  divergencia
de  opini6es  nas  liderancas  e  mesmo  entre  membros  da  Associaeao  de



224

Professores. Diversos depoimentos retratam a tensao  entao reinante.  No
Boletim Informativo da Escola Normal dizia-se, em 1931 :

A  escola deve  levar em  conta  as pecuharidades 6tnicas,
no  entanto,  deve  dar  mats  importancia  aos  principios
patrios  e  ao  conhecimento  da  hist6ria  e  da  geografia
patria     [...]     Por    jsto,     os     professores     deverao     sei.
capacitados para transmitir os valores culturais da lingua
alema   e   para   compreender   e   conservar   os   costumes
provenientes de urn tesouro:  a alma alema [...]. Por6m os
alunos  sao  cidadaos  brasileiros,  onde  tern  suas  raizes  e
devem  fidelidade  ao  pals  [...]  sendo  melhores  cidad5os
na  medida  em  que  estiverem  profundamente  jmbuidos
dos valores alemaes. (BERIC,HT,1931. p. 26).

A mesma ambigilidade e tensao foi manifestada urn ano antes,
em  1930:

0  Lehrerseminar  ensinafa  os  fundamentos  da  cultura
alema. Mas, na formacao dos professores, ten prioridade
a  cultura  brasileira  com  peso   especial   [...]   e   se   clara
atencao  especial  tamb6m  para  as  organizac6es  da  vida
civil  [...]  e  para  isto  6  recomendavel  que  os  alunos  da
Escola  Normal   facam   o   servigo   militar.   (BERICHT,
1930, p.10).

Enquanto   as   familias   de   imigrantes   e   os   pr6prios   alunos
sentiam cada vez mais a importancia do ensino da lingua patria para sua
insereao  mais  plena  na  dinamica  social,  a  diregao  da  Associacao   de
Professores  Teuto-Brasileiros  Cat61icos  no  Rio  Grande  do   Sul  ainda
dava  mais  6nfase  a lingua  alema  para  suas  escolas  6tnicas,  aduzindo
motivos religiosos. No entanto, este tamb6m foi o momento hist6rico de
recrudescimento do Deutschtum.

Respostas diferentes para diretrizes semelhantes

Esta breve analise comparativa permite perceber que tanto no
periodo  do  Pombal quanto no pen'odo  de  crescente  6nfase nacionalista,
nas primeiras d6cadas do s6culo XX, a politica educacional por parte do
govemo  foi  fortemente  homogeneizadora.  Sob  o  lema  "uma  s6  patria,
urn  s6   povo,   uma   s6   1ingua",   a   escola   deveria   nao   s6   ignorar   as
diferengas    culturais,    mas    tambem    suprimi-1as.     Visava-se    atingir
especialmente   a   lingua   6tnica,   considerada   o   amago   do   processo
identitario.
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Em  termos  gerais,  percebi  que  a  insistencia  em  preservar  a
lingua  e   valores  6tnico-culturais   como  mecanismo  de  preservaeao   e
desenvolvimento  da  religiosidade,  nao  foi  uma  posicao  unanime  entre
teuto-brasileiros   cat6licos,   contudo,   foi   a   posicao   mais   comum   na
lideranga  religiosa  e  leiga.  No  entanto,  sempre  com  a  nitida  distingao
entre  etnia e nacionalidade.  Buscava-se manter lingua matema e demais
express6es  culturais  da  etnia  como  mecanismo  de  aprofundamento  da
vida  religiosa,  por6m  sem  vincu]acao  politica  com  a  Alemanha.  Estes
imigrantes professavam-se, na sua grande maioria, de forma recorrente,
como cidadaos brasileiros.

A partir da  d6cada  de  1920,  boa  parte  das  escolas  6tnicas  da
imigrac5o  alema  cat61ica  mantinha  uma  escola  complementar  para  o
tumo  da noite  com o  objetivo precipuo  de  ensinar melhor o portugu6s.
Com isto os imigrantes tamb6m visavam favorecer uma melhor insercao
na dinamica social.

0 que se permite concluir 5 que a lingua foi o eixo central nas
tens6es entre escolas etnicas da imigracao alema cat6lica e o processo de
crescente afirmacao do Estado Nacional, no qual se buscava uma escola
iinica, homogeneizadora das diferencas culturais a partir da afirmacao de
uma  cultura  de  refer6ncia.  Tratou-se  de  urn choque  entre  duas  16gicas
diferentes de compreensao da cidadania, de Estado e de processo escolar
relacionado  com  a  dimensao  cultural  dos  imigrantes.  Mas  como  estes
provinham de pals com tradicao escolar, tentaram reagir o mais possivel
a politica educacional de  imposigao de  lingua tinica.  Por urn periodo de
40   anos,   esta  tensao   manifestou-se   no   processo   escolar.   Como   ser
brasileiro  e  manter especificidades  culturais? Neste  sentido negociaram
com o  govemo,  resistiram,  em parte,  ate  o  periodo  crucial  da  Segunda
Guerra Mundial.  Revelamse,  neste processo,  o  quanto  a tradieao  cultural
era dimensao constitutiva em sua dinamica social.

Por   outro   lado,   os   indios   guaranis,   com  hist6ria   cultural
centrada na oralidade e em situacao totalmente desfavordvel no contexto
p6s-guerra   guaranitica,   nao   puderam   opor  resistencia   articulada   em
Assembl6ias  da  etnia,  articulando  sua  reacao  mos  mesmos  esquemas  da
imposicao   govemamental.   Foram   silenciados   de   forma   muito   mais
dfastica pela polftica homogeneizadora.

Os dois grupos  6tnicos vivenciaram, em periodos diferentes  e
com  reac6es  diferentes,  a  imposicao  drastica  de  politicas  educacionais
homogeneizadoras para a formacao do Estado Nacao.
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FHCHA UMA ESCOLA THUTO-BRASILEIRA
NA ZONA RURAL EM pnLOTAs - ig39

Maria Angela Peter da Fonsecal
Elomar Tambara3

Resumo

A  questao  da  Nacionalizacao  da  Educag5o  no  Brasil  faz-se  presente
principa]mente  nas  primeiras  quatro  d6cadas  do  s6culo  XX,  quando
assumiu   caracteristicas   obrigat6rias   por   ocasiao   da   segunda   guerra
mundial.  Neste periodo muitas  escolas teuto-brasileiras  foram  fechadas
fazendo juz a uma pol{tica consistente de implantagao das leis de oferta
de   ensino   em   conformidade   com   os  padr6es   da  nacionalizagao   do
ensino.  0  fechamento  de  uma  escola  teuto-brasileira  na  zona  rural  de
Pelotas,  noticiada no jomal  Diario  Popular,  ilustra  e  reflete  a proposta
polftica  educacional  brasileira  de  homogeneizar  os  herdeiros  da  patria
atrav6s da ]ingua nacional.

Reflexos do NacionaLismo na Educacao

A   questao   do   Nacionalismo   no   Brasil,   faz-se   presente
especificamentc  nas  primeiras  d6cadas  do  s6culo  XX,  culminando  por
ocasiao da Segunda Guerra mundial.

As  principais  nag6es  estavam  envolvidas  em  uma  disputa
econ6mica  e  militar  pela  hegemonia  do  mercado  comercial.  Sob  este

i  "i proibido.  N6s nao podemos mais falar alemao. Por que?... Talvez?..." Obs.:

Esta  frase  representa  a  fala  dos  alunos  de  escolas  teuto-brasileiras  onde  foi
proibido o ensino em/da lingua alema.
2 Psic6loga, Musicista, Professora. Pesquisadora do CEIHE-FAE-UFPEL.

3 Professor da Faculdade de  Educaeao-UFPEL.  Pesquisador do  CEIHE.  Doutor

em Educapao.
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aspecto, o Brasil era urn 6timo alvo comercial, disputado pelo o velho e
o novo mundo, especialmente a Alemanha c os Estados Unidos.

No caso especifico das relag6es comc`rciais com a Alemanha,
estas   somente   foram   interrompidas   por   ocasiao   das   duas   grandes
guerras.   Fachel   (2002,   p.   39),   aponta  para  o   fato   de  ter  sido  mats
interessante  para o  Brasil  manter relag6es comerciais  com  a Alemanha
do que com os EUA, na d6cada de  1930. 0 motivo principal era de que
"as   casas   comerciais   com   origem   alemd   no   Brasil   tinham   maior

facilidade  de  lmportar  e  exportar,  devido  aos  contatos  na  Europa,  no
meio colonial e nas grandes cidades do Brasil meridional".

As  relag6es  diplomaticas  entre  o  Brasil  e  a Alemanha  ora  se
estremeciam  e  rompiam,  ora  se  reatavam  e  permaneciam.  Estes  fatos
definiram  novos  acordos  e novos rumos  para o  Brasil,  que  neste  vai  e
vein entre a comunicapao e o silencio,  vencidos os rumores da primeira
guerra,   e   os   ajustes   na   educapao,   culminaram   com   o   impasse   de
nacionalizapao da Educapao, no periodo da segunda guerra mundial.

Em   1909   surgiram  os  primeiros  decretos,  normatizando  o
ensino da lfngua estrangeira em territ6rio nacional, que foram ratificados
com    a    criagao    da    Liga    da    Defesa    Nacional    em    1916.    Como
conseqti6ncia, no periodo da primeira guerra,  o ensino da lingua alema
foi   proibido,   mas   logo   a   seguir   voltou   ao   curTiculo   das   escolas,
principalmente das teuto-brasileiras.

A  Liga  da  Defesa  Nacional,  incluia  entre  seus  objetivos,  o
ensino  do  portugues  nas  escolas  estrangejras  do  Rio  Grande  do  Sul,
Santa  Catarina e  Parana.  Especialmente mos  estados  do  sul  do  Brasil,  o
processo  de  nacionalizapao  assumiu  caracterfsticas  obrigat6rias,  pois
representavam  risco  na  descontinuidade  da  lingua nacional,  sendo  que
muitas  escolas  foram  interditadas  por  este  motivo,  pojs  permaneciam
sujeitas a influencia e ao controle de professores estrangeiros.

Segundo Dill (1984, p.109),

as  conseqtiencias  da Primeira  Guerra Mundial  afetaram
todos  os   segmentos   da  sociedade   e,   em   decorrencia,
atingiram o sistema educacional. 0 momento foi de fazer
da escola urn meio de formapao do cardter moral e civico
do  alunio,[...]  e  de  tornar,  realmente,  brasileiras  todas  as
criangas   que   tivessem   nascido   no   Brasil.    0   ensino

ptiblico  rio-grandense  passou  por  transformap6es  varias
com   o   objetivo   de   conduzir   o   aluno   a   adquirir   o
sentimento     de     igualdade     de     origem.     As     id6ias
nacionalistas   despertadas   com   o   conflito   mundial   se
multiplicaram  em  varias  direg6es  no  decorrer  dos  anos
vinte.     Foram    dirigidas    de    maneira    sistematica    e
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influenciadoras no campo  da educacao primaria atrav6s
do conterido civico e moral dos livros didaticos.

No  Rio  Grande  do  Sul,  o  govemo  do  estado,  resistiu  em
adotar as medidas nacionalistas em vigor em todo o territ6rio brasileiro.
Borges de Medeiros nao queria se incompatibilizar com a populaeao que
falava  alemao,  uma  vez  que  a  doutrina positivista  que  professava,  nao
admitia preven¢6es contra as nacionalidades. No entanto o presidente da
repdblica, Wenceslau Braz, em  1917, decide pela unidade indivisivel da
Napao atrav6s da lingua e dos costumes. E Borges de Medeiros expede a
circular ninero 2006  de 9/11/1917,  aos Conselhos Escolares:  "Levo c}o
vosso conhecimeuto,  para que tomeis  as  necessdrias providGncias,  que
como  medida  decorrente  do  decreto  que  declarou  o  eslado  de  guerra
entre  o  Brasil  e  o lmp6rio  alemdo, fica prohibido  o funcionamento  de
escolas  em que  se ndo ensine  a l{ngua portuguesa".  C;inco moses ap6s,
expede   a  circular  ndmero   172,   confirmando   o   documento   anterior,
acrescentando,  no   entanto,   a  possibilidade  de   ser  ministrada  nesses
estabelecimentos,     pelo     memos     por     enquanto,     "gwcz/gzJer     /z'#grcr
estrangeira, inclusive o allemdo, como materia accessora" .

No  ano  de  1937,  o  Brasil  foi  surpreendido  por urn golpe  de
Estado,  com  a  imposigao  de  uma  nova  Constituicao,  concedendo  ao
govemo plenos poderes, onde o poder foi centralizado, as eleic6es foran
suspensas, o  Senado e  a Camara foram fechados, e os pr6prios Estados
perderam a autonomia.

0 Estado Novo (1937-1945) de Vargas (1930-1945) vigorava,
e  com  a  influencia  do  pan-americanismo,  nosso  pals  implantou  leis
severas de nacionalizacao na educagao. A falta de unidade em relagao  a
]fngua  portuguesa  em  alguns  estados  brasileiros,  fragmentando  desta
forma  a  unidade  nacional,  precipitaram  uma  aeao  de  homogeneizag5o
diante da eminencia do gravissimo conflito mundial.

Com o advento do Estado Novo, as politicas ptiblicas visando
a  homogeneizapao  dos  cidadaos  atrav6s  da  educapao,  utilizaram-se  de
conhecimentos  especializados,  inclusive  da  psicologia,  na  divisao  das
tumas  na  tentativa  de  criar  uma  uniformidade,  atrav6s  de  programas
especials  de  ensino,  visando  o  social,  o  trabalho,  a  cultura,  usando  os
recursos   dos   simbolos  patrios,  pots   "cz  ve#e7'cz€Go  cJc7  Pcffrz.cz  /c!"b67#
errvolvia   a   veneragdo   dos   seus   simbolos,   como   a   Bandeira,   pots
contribu{a  para  a  cria?do  de  urn  "espirito  nacional",  moldado  pelos
atributos    morais     de     "disciplina,     coragem    civica,     devotamento,
coapercz€6o e c2tmprz.me7?Zo c7o cJever".  (BASTOS,1994, p. 262J
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Fechamento de uma Escola Teuto-brasileira
em Morro Redondo - Pelotas

Esta comunicacao  faz parte  de  uma investigagao mats ampla
realizada  junto   ao   CEIHE   (Centro   de   Estudos   e   Investigac6es   em
Hist6ria  da  Educagao),  na  Faculdade  de  Educapao  da  Universidade
Federal  de  Pelotas,  que  contempla  o  tema:   "Genese,  Consolidagao  e
Declinio   de   Escolas   Teuto-Brasileiras   em   Pelotas,1898-1942   -   0
M6todo  Pedag6gico".(Cf.  Da  Fonseca,  in  Anais  do  IX  Encontro  Sul-
Rio-Grandense   de   Pesquisadores   em   Hist6ria   da   Educapao.   Porto
Alegre,  2003,  p.  305)  Apesar  de  a  pesquisa  ter  como  alvo  a  questao
urbana,  neste  texto  faz-se  considerae6es  sobre  o  fechamento  de  uma
escola teuto-brasileira na zona rural.

No  s6culo  passado,  Pelotas,  mais  precisamente  nas  quatro
primeiras  d6cadas,   viveu  o   apogeu  e  declinio   econ6mico-cultural   e
educacional que a destacou como a cidade mais culta do interior do Rio
Grande do Sul.

Neste   cenario   de   cidade   tradicional,   desenvolveu-se   urn
sistema  de  ensino  pr6prio  dos  imigrantes  alem5es  em  sua  busca  por
espago   e   reconhecimento  junto   a  comunidade   pelotense,   composta
predominantemente  de  luso-brasileiros.   Os  imigrantes   alemaes  ja  se
faziam preseutes em  Pelotas  desde meados do  s6culo XIX.  A princfpio
Cram  poucos,  alguns  vindos  do  centro  da  prov{ncia,  mas  a  partir  de
1858, com a chegada de nova leva de imigrantes a Sao Lourenco do Sul,
uma cidade ao norte de Pelotas, is margens da Lagoa dos Patos, muitos
desceram,   para   o   sul   em   busca   de   novas   terras   cultivdveis   e   se
estabeleceram na zona colonial de Pelotas, como  Santa Silvana, Cerrito,
Santa Maria do Sul, Morro Redondo entre outros (Kol]ing, 2000).

Tanto  na  cidade  quanto  na  zona  rural,  estes  imigrantes,  em
sua maioria luteranos,  fundaram  escolas para seus  filhos.  Estas  escolas
concretizaram-se    a    partir    das    sociedades    escolares    e    rehgiosas,
mantenedoras das escolas  e dos professores que, na zona rural, vinham
exercer  a  dupla  fungao  de  magist6rio  e  pastorado,  em  rna  medida,
talvez econ6mica (ou centralizadora), uma pessoa para dois trabalhos.

Em  nfvel  de  estado,  Kreutz  (2002,  p.  72)  analisa o  caso  do
pastor  luterano  Dr.Willelm  Rotermund,  que  conjugava  as  fung6es  de
pastor e professor, tamb6m proprietario de uma impressora no Vale dos
Sinos,   (no   final   do   s6culo   XIX),   tendo   "a/mcz  pczrfz.cz.pcz€Go   J'mpc7r  #cz

prods?do  e  na  constante  reelaboraqdo  de  material  diddtico  para  a
escola teuto-brasileira", se;ndo "conhecido como grande incentivador do
ensino da lingua portuguesa para imigrantes alemdes".
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Devido  a necessidade  de  pessoal  especializado  e  a carencia
dos  mesmos,  o  corpo  docente  das  escolas  teuto-brasileiras,  exercia  no
minimo dupla funcao: o exercicio do magist6rio vinculado apropagaeao
do   germanismo   evang61ico   (TAMBARA,   1991,   p.   69),   atrav6s   do
conhecimento  e  da  fe,  na  assistencia  espiritual,  apoiando  seus  pares,
cultivando costumes e tradig6es. Estes profissionais vinham dos centros
urbanos   da   Alemanha,   e   Cram   egressos   de   escolas   fomadoras   de
professores, praticamente inexistentes no Rio Grande do Sul.

A  Escola  Sao  Domingos,  1ocalizada  no  distrito  de  Morro
Redondo,  teve  sua origem na sociedade  escolar (Deutscher Shulverein)
mantenedora   da   mesma,   sendo   a   mesma   atendida   por   professores
pastores pelo fato de  ser esta comunidade assistida por rna igreja que
pertencia  ao  Sinodo  Riograndense.  A  Igreja  foi  inaugurada  em  1905
pelo  pastor  Arthur  Neubert,  enviado  pela  igreja  territorial  da  Prussia.
Dois  anos  depois,  o  pastor  Koppelmann,  vindo  de  Berlin,  acumula  as
fung6es   de   pastor,   professor,   farmaceutico   e   parteiro,   clinicando   e
ministrando  seus  conhecimentos,  fomentando  a  criapao  do  hospital  em
MOITo   Redondo  (que  existe  ate  hoje).   Para  dar  continuidade  a  esse
trabalho, vein da Westfalia, o pastor e professor Gustav Engelbrecht.

0  Brasil  vivia  a  implantac5o  das  leis  da  nacionalizapao  no
ensino, com a proibigao do ensino em lingua estrangeira, especialmente
o  alemao,  mais  propriamente  no  Rio  Grande  do  Sul,  territ6rio  onde,
conforme Dill (1984, p.112) devido a ideologia positivista houve maior
resistencia  em  relapao  ao  estabelecimento  destas  normas,  ate  por  urn
processo   hist6rico   de   tolerancia   e/ou   aliangas   com   os    govemos
anteriores,   em   urn   acordo   ate   entao   bern   sucedido   de   criagao   e
manuteng5o de escolas privadas, principalmente as evang61icas.

Esta investigagao utiliza como  fonte,  o jomal Didrio  Popular
de Pelotas no mss de dezembro de  1939, sobre a politica de implantapao
da lei de nacionalizagao do ensino, onde  em urn espago de dez dias sao
publicadas  tres  reportagens  sobre  o  fechamento  de  uma  escola  teuto-
brasileira na regi5o colonial, situada em Morro Redondo, urn distrito de
Pelotas.

A equipe do  Diario  Popular,  a partir do recebimento de uma
dendncia  de  que  em  uma  escola de  un  distrito rural  de  Pelotas  estaria
sendo desrespeitada a Lei de Nacionalizagao do Ensino, publicou no dia
13   de   dezembro   de   1939,   na   pagina   8,   a   seguinte   manchete:   "A
PRESENCA   NO    DISTRITO   DE    MORRO    REDONDO,    NESTE
MUNIcipIO     DE     UMA    ESCOLA     ONDE     0     ENSINO     ERA
MINISTRADO  EM  ALEMAO  -  z4  DJIJGgivc/4  FO/  REA£JZ4D4
PELO   DIRETOR   DA   DIRETORIA   DE   EDUCAcfio   E  SAtiDE  DO
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MUNICIPIO   -   APREENDIDO   COPIOSO   MATERIAL   DE   ENSINO,
TODO ELE NA I,fNGUA DE GOETHE".

Esta  equipe  acompanhou  a  inspegao  feita  pelo  Diretor  da
Diretoria de Educagao e  Satide do Municfpio, dr Aristides Bittencourt e
seus acessores a citada escola, sendo recebidos

por uma professora que declarou ser brasileira e chamar-
se    Ellen    Schaffer,    solteira,    com   22    anos    [...]    Ao
penetrarmos  na  sala  de  entrada tivemos  a  impressao  de
que  falsa  havia  sido  a  denincia,  porquanto  nessa  sala,
al6m  dos bancos escolares  e  mesa do professor,  haviam
pelas  paredes,  mapas,  quadros,  didaticos  e  no  quadro
negro   algumas  palavras  a  giz,  escritas  em  portugues.
Essa sala estava completamente deserta. A atencao do dr.
Aristides  Bittencourt foi, entretanto, despertada por uma
porta   que   evidentemente   dava  para   uma   outra   sala.
Pediu, entao a professora que a abrisse e o quadro que se
mos   deparou   foi   simplesmente   desconsertante.   Nada
menos  de  quinze  alunos  sentados  em  bancos  escolares,
guardavam  o  mais  completo  silencio.  Ao  penetrarmos
nesse  compartimento,  tivemos  a  impressao  de  estar  em
terra  estrangeira.  Poucos  momentos  ap6s,  apareceu  urn
homem  que,  segundo  as  explicag6es  da professora,  6  o
pastor protestante da igreja que fica ha poucos metros do
col6gio, a qual como acima dissemos 6 flliada ao Sin6do
Riograndense.      Declarou      ele      chamar-se      Gustavo
Hegenbrecht,  ser  natural  da  Alemanha,  estar  no  Brasil
desde  1930  [...].  Ao  fundo  da  sala  estava  colocado  urn
quadro negro, escrito de alto a baixo em lingun alema.  A
professora   tomou    a   palavra,    por    quanto    o    pastor
protestante   fala  muito   mal   e   com   muita   dificuldade
compreende  o  portugues.  Explicou  ela  ao  dr.  Aristides
Bittencout que a aula efetivamente  funciona na sala da
frente frequentada por 48 alunos de ambos os sexos.  A]i,
naquela sala onde estavamos - disse a referida professora
- nao  era  colegio,  ensinava-se  apenas  religiao  e  que  os
livros  existentes  no  recinto  eram  somente  religiosos.  0
dr. Aristides Bittencourt ap6s ouvir as explicap6es acima
referidas,   declarou   que   era   forcado,   em   virtude   da
denhncia  que  recebera,  a  examinar  o  material  existente
nr` rf>rinto   F, a busca foi iniciada.  L.|.  A urn canto, uma
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didaticos  impressos  em  alemao  e  grande  quantidade  de
cademos  escritos  naquele  idioma,  com  datas  deste  ano.
A16m  disso,  existiam  nesse  armario  notas  e  relac6es  de
aproveitamento, tudo escrito em alem5o. Foram, tamb6m
encontrados  numerosos   mapas  editados  na  Alemanha
[.,.]

i bastante  significativo,  que  a partir de uma visita a referida
escola, fatos tenham sido apurados de forma organizada e consistente no
que  se  refere  a  imp]antapao  da  Lei  de  Nacionalizapao  do  Ensino.  De
fato, material impresso em lingun alema foi localizado e apreendido por
autoridade   competente.   Apesar   da   intensa   propaganda   e   de   leis   e
decretos  serem  expedidos  em prol  da  Campanha de Nacionalizapao do
Ensino,   alnda   nesta   escola   circulava   material   didatico   em   lingua
estrangeira.     Esta     escola     estava     sujeita     as     leis     do     ensino     e
consequentemente  a Diretoria  de  Educapao  e  Sande  do  Municipio  e  a
Delegacia de Educag5o.

Pela 6poca do ano, estavam no final do periodo letivo, e todos
os  alunos  Cram  descendentes  de  imigrantes  alemaes,  portanto  teuto-
brasileiros,  alunos  brasileiros,   frequentando  uma  escola  brasileira  na
zona rural. A presenea, na escola, de material em idioma estrangeiro por
si  s6 justifica  as  palavras  do  dr  Aristides  de  Bittencourt,  dirigidas  aos
a,+uryos..  ''Meus amiguinhos, voces  devem procurar escolas brasileiras,
onde  se  ensine  o  nosso  idi,oma  e  onde possam aprender  a amar  e  a
rexpcl.for a "os§¢ P¢'fri.a" , incentivando o patriotismo.

Ap6s,   o   dr.   Aristides   res   algumas   perguntas   sobre
hist6ria  patria  aos  alunos,  com  resultado  simplesmente
decepcionante.   Os   alunos   que   falam  bastante   mal   o
portugues   mostraram,   desconhecimento   complete   dos
fatos  mais   elementares   da  nossa  hist6ria  e   da  nossa
geografia,   [...].   Para   que   se   possa   fazer   uma   id6ia
aproximada  da  ignorancia  demonstrada  pelos   alunos,
com referencia as cousas do Brasil, basta citar o seguinte
fato:   Apenas   metade   de   alunos   sabia   o   nome   do
presidente da Repriblica!

Segundo   o  jomal   Diario   Popular,   o   diretor   da   instancia
municipal   da   educapao   era   pioneiro   no   Estado   da   campanha   pr6
nacionalizapao   do   Ensino,   portanto   urn   representante   da   unjdade
nacional,   atrav6s   da   educaeao,   que   com   autoridade   fez   colocag6es
importantes  para  os   alunos  no   sentido  de   que  procurassem  escolas
brasileiras, onde conheceriam sobre a Patria onde moravam.



amario  grande,  de  cujo  interior  foram  retirados  livros
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0bserva-se    que    em    relagao    ao    desconhecimento    das
informap6es   basicas   sobre   a   hist6ria   e   a   geografia   do   Brasil,   a
porcentagem   de   50%   dos   alunos   ter   conhecimento   do   nome   do
prcsidente da rephblica, indica que as informap6es comegavam a chegar
neste distrito. 0 texto deste dia 6 concluido da seguinte foma:

0  dr.  Aristides  Bittencourt,  ap6s  o  ligeiro  exame  feito
aos alunos, dirigiu-se a professora e ao pastor protestante
em  termos  en6rgicos,[...]  e  mais  uma vez  demonstrou  a
sua  constante preocupagao  pelo  cumprimento  da Lei  de
Nacionalizagao do Ensino.

No   dia   seguinte,   14   de   dezembro,   anunciam   que   "FOI
SUGERIDO     0     FECHAMENTO     DA    ESCOLA    DO     MORRO
REDONDO  ONDE  ERA  MINISTRADO  0  ENSINO  EM  LiNGUA
ALEMA-    PROVIDENCIAS    TOMADAS    PELA    SRA.d.    SILVIA
MELO,  DELEGADA R.  DO  ENSINO-4  DE£EG4D4  BEG/OJVAL  DO"i;5i-i;i-fE6idrbulMEDIATAspROv!pEN€IASN..

Como  se pode  observar,  a delegada regional  do  ensino  da  5^
regiao do  Ensino,  sra.  Silvia Melo, comunicou o fato  ate  aqui relatado,
por  telefone,  a  secretaria  da  Educapao  em  Porto  Alegre,  sugerindo  o
imediato fechamento do citado col6gio.

Finalmente,    encerra-se    esta   reportagem,   no   dia   22    de
dezembro:    "A   SECRETARIA   DE   EDUCACAO    ORDENOU    0
FECHAMENTO DO COLEGIO SAO DOMINGOS NO DISTRITO DE
MORRO   REDONDO.   A   DELEGACIA   REGIONAL   DO   ENSINO
CUMPRE  AS  DETERMINAC6ES  RECEBIDAS.  A  SENHORINHA
SILVIA MELO  INTERDITOU  AS  SALAS  ONDE  FUNCIONAVA  A
REFERIDA ESCOLA" .

Os   dias   14   e   22   de   dezembro   publican   as   ag6es   das
autoridades  municipal  e  a representante  estadual  nesta  cidade,  o  que  6
oficializado,comoavaldasecretariadeeducacao,comofechamentodo
col6gio  e  a  confimapao  da  implantagao  da  lei  de  nacionalizapao  do
ens]n°.       i  oportuno  acrescentar  que  o  outro  peri6dico  que  Circulava

em  Pelotas,  "A  Opiniao  Ptiblica",  neste  periodo  de  dezembro  de  1939,
naodivulgounoticiaalgumasobreofechamentodestaescolanointerior
do municipio.  Estes jomais aparentavam  ser parceiros na exposigao dasLi        __._1__       ^     ^r`+a     i'il+inn
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Conservat6rio de Mdsica. No  entanto, nao  divulgavam a questao  da Lei
da   Nacionalizacao    do   Ensino,   que   estava   sendo   implantada   pela
Delegacia Regional do Ensino, numa acao conjunta com a Secretaria da
Educagao  e  Satide  Ptiblica - municipio  e  estado,  com a  mesma  6nfase
que o Diario Popular conferia a este tema.

Warum?... Viel|eicht...4

Com   tantas   quest6es   complexas   diante   de   uma   situacao
emergencial, que fugia ao controle

regional,  com implicac6es  nacionais  e intemacionais,  surge  a

pergunta   inevitavel:   e   as   criancas   teuto-brasileiras,   alunos   e   alunas,
priblico  alvo  desta  campanha de  nacionalizagao.  Alguns ex-alunos e ex-
alunas   entrevistados   no   desenvolvimento   da  pesquisa,   relataram  sua
perplexidade diante da impossibilidade de se comunicarem na lingua de
seus   antepassados:   uns   disseram   que   "ficaram   voando".   Eles   que
falavam alemao com seus  familiares, vizinhos, e colegas nesta 6poca, ja
niima conformidade  oficialmente bilingtie  no  Rio  Grande  do  Sul  (como
o  italiano  e  o polones),  diante desta determinaeao  oficial,  nao  poderiam
mais  se  expressar  no  idioma  herdado  por  seus  pals,  gerando  urn medo
muito grande das punic6es pelo descumprimento destas determinag6es.

Azambuja   (2002,   p.    62-71)    acredita   que    a    origem    do
problema residiu na concepcao  divergente  de nacionalidade  entre teuto-
brasileiros  e luso-brasileiros.  ''Pro"o vjcr-L5e czssj7»,  c!/rczi,tGf c7c7 Ccr77cpcz#frcz
de   Nacioncllizapdo,   uma   "intensa  campanha   de   aculturagao   6tnica"
(DILI.ENBURG,1995),     inclusive     com    fechamento     de     sociedades
culturais, esportivas, recrea{ivas e beneficenl,es".

Houve   dois   momentos:   a  proibieao   do   ensino   em   l]'ngua
alema e o ensino da lingua alema, mum crescendo radical por ocasiao da
Segunda guerra mundial .

No  entanto,  6  interessante  observar  que  muitas  escolas  com
origem teuto-brasileira, permaneceram. E o caso do Col6gio Farroupilha
em  Porto  Alegre,  (TELLES,   1974,  p.   130)  que  existe  ate  hoje.  E  do
Colegio Carlos Ritter em Pelotas, que emitiu boletins ate o ano de  1941.
No  entanto,  outras  fecharam  ou  foram  fechadas,  demonstrando  uma
atitude passiva, ou uma resistencia diante da iminencia dos fatos.

0  Diario  Popular  dos  dias   14  e  22  de  dezembro  de   1939,
publica   nas   mesmas   paginas   do   fechamento   da   escola   de   Morro

4 Por que?... Talvez...
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Redondo,  as  instruc6es  da  secretaria  da  Educacao,  a  Circular  ndmero
13.182,  da  Chefe  do  Servico  de  Nacionalizacao,  no  Estado,  sra.  Maria
Jos6 Souza e Clmha, a delegada regional do Ensino, da 5a  regiao escolar,
sra.    Silvia    Melo,   referentes    a   nacionalizacao   no   Estado,    sobre   a

proibieao das comemorac5es infantis em lingua estrangeira, inclusive as
de  Natal  e  Ano  Novo,  mesmo  sendo  tais  festas  levadas  a  efeito  em

Pt:6££°4osedpaar€:r?cud[:reich°ia:r:f]°2r:4g;,Pdeorf°s:.°!:tcLrve°t;r?:bi±ecaEtsat:dbo6:o:
Neg6cios da Educacao e Satide Ptiblica:

Nenhuma  Esco]a  podera  ter   diretores   estrangeiros   ou
professores que nao dominem perfeitamente  a lingua do
pals.(art.8)  Nessas  condig6es  n5o   se  podera  manter  a
situagao  observada ate  aquj,  em  varias  escolas em  que a
direcao   6   exercida  nominalmente  por   uma  associagao
(comunidade)  ou  por  urn  brasileiro  nato  designado  nao
raro,   para   exercer   essa   funcao   simultaneamente   em
varias   escolas,   enquanto,   de   fato,   a   adrninistragao   e
orientacao   do   estabelecimento   continuam   a   cargo   de
pessoas    que    nao    preenchem    as    condic6es    legals
referentes a nacionalidade. Quarto ds escolas singulares,
isto   6.   regidas   por   urn   s6   professor,   considerar-se-a
diretor o pi.ofessor que real e efetivamente a rege. Assim,
6  imprescindivel  a  apresentagao  de  certidao  do  registro
civil, nao s6 dos professores de escolas singulares, como
dos diretores dos outros estabelecimento de ensino.

Conseqtientemente   foi  proibido   o   exercicio   de   diregao   de
escola   aos   estrangeiros,   ficando   este   resguardado   aos   brasileiros   ou
teuto-brasileiros.  Os  professores  estrangeiros  ainda  poderiam exercer a
docencia.  Mas  com  a  proximidade  da  segunda  guerra,  a  docencia  foi
reservada somente aos brasi]eiros (inclusive aos teuto-brasileiros).

0  Secretario  da  Educacao  do  Rio  Grande  do  Sul,  o  doutor
Coelho  de  Souza,  em despacho proferido  em 21  de  dezembro  de  1939,
(publicado  no   dia   seguinte  no  Diario  Popular  de  Pelotas),   assim  se
pronuncia,   ao  responder  aos  professores  ptiblicos   destacados  para  o
servico  de  nacionalizacao  do  ensino,  que  requeriam  a  percepcao  de
maiores vantagens pelas func6es que vinham desempenhando:

0  servico  de  nacionaliza.`ao  do  ensino  6  onus  que  se
imp6e  ao  patriotismo  do  magist6rio  e  nao  6  fonte  de
qualquer  vantagem.   Sem  embargo,  o  Estado  procurou
recompensar    materialmente    essa    tare fa,    embora    o
professor  designado  para  a  mesma  nao  devesse  outra
recompensa   que   nao   a   certeza   de   urn  grande   clever
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cumprido  para  com  a  patria,  em  hora  de  excepcional
gravidade.

Pode-se  observar que  as  escolas  teuto-brasileiras  rurais  eram
supervisionadas  pela  delegacia  regional  do  ensino  e  pela  diretoria  da
educacao  e  da  sadde  do  municipio,   instancias  estadual  e  municipal,
sendo que a delegada do ensino tinha autoridade para fechar escolas,  o
que se pode comprovar no dia 22 de dezembro, e 6 interessante observar
que  na  mesma  pagina,  ha  a  noticia  da  Instalacao  de  mais  uma  Escola:"Noticiamos,  hd  dias,  que  o  Estado,  em  colaboracao  ctim  a prefeltura,

pretende   instalar   tres   escolas   rurais   neste   municipio.   Estampamt]s,
acima.  a folt)grafiia dt]  pr6djo  lt>calizaalo  em Nosso  Senhor do Born fim,
no distrito  do Morro Redondo,  onde sera iustalade uma das escolas, jd
#o  /.#/'c`/.o  cJo  cz#o  /c'//.vo. "  Em  uma  parceria  entre  municipio  e  estado,
fecha-se escola e abrem-se  escolas.  Contextualizando,  fecha ulna  escola
em Morro Redondo, em  1939, mas no  ano  seguinte  abi-e uma escola em
Morro  Redondo.  i  importante  destacar  que  esta  noti'cia  vinha  sendo
anunciada neste mesmo jomal, desde outubro de  1939.

Na  verdade  estava  acontecendo  uma  disputa  pela  infancia,
pela  tutela  das  criancas  da  terra,  representada  pelos  alunos  em  idade
escolar.    A   propriedade    da    infancia   passou   a   pertencer    a   Patria,
desconsiderando   as   origens,   a   possibilidade   de   urn  bilinguismo,   de
negociac6es e acordos como ate entao em territ6rio riograndense vinham
sendo     praticados.     No     entanto,     desta     vez,     diante     de     conflitos
intemacionais   tao   intensos,   a   proposta   politica   do   govemo   foi   a
homogeneizacao   dos   herdeiros    da   patria   atraves   da   natura]mente
consagrada lingua portuguesa, a lingua nacional.

0 Diario Popular nesta ocasiao, e como ja vinha sendo desde
sua criacao no  s6culo XIX,  era urn veiculo  de  informagao  das  inten¢6es
dos govemantes em suas distintas representac6es.

Ha indfcios de que tenha havido uma  acao conjunta utilizando
o jomal Diario  Pupular,  vinculando  o  fato  do  fechamento  da  escola  de
Morro  Redondo,  com  a  politica  de  implantacao  da  nacionalizacao  do
ensino  em Pelotas, basta ver que  seis meses  antes do in]'cio das  aulas  de
1940  as  autoridades  da  educacao  anunciavam  a  abertura  de  algumas
escolas   ptib]icas   na   regiao   colonial   deste   municipio,   numa   politica
consistente  de  oferta  de  ensino  em  conformidade  com  os  padr5es  de
nacionalizacao  do  ensino  que  faziam jus  ds  palavras  do  cJr.  Bjfzc.77c`o#r/
aos alunos daquele col6gio:  "Meus amiguinhos, vocas devem procurar
escolas  brasileiras,  onde  se  ensine  o  nosso  idioma  e  onde  possum
aprender a amar e a respeitar a nossa Pdtria"
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No entanto, as conseqtiencias do cumprimento desta lei foram
delicadas  na  mente  das  crianca  e  dos  jovem,  que  ainda  "ontem"  (mos
reportando  para   1939),   se   comunicavam  em  duas   linguas,   pois  urn
mundo ciiltural herdado de seus maiores, acabara de ser silenciado. E no
silencio  nao  se  fala  (se  cala),  o  son  nao  6  emitido,  ele  foi  proibido.  A
impossibilidade  de   cultivar  outros   idiomas  indica  por  urn  lado   uma
conquista de unificaeao por outro lado uni empobrecimento cultural. As
conquistas govemamentais t€m os seus ganhos e suas perdas. Realmente
foi   unificado   o  territ6rio   nacional   atraves   da   lingua   oficial   do  pals.
Houve  perdas  de  identidades   6tnicas,  no  entanto   houve   o  ganho   da
unificacao.
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Resumo

0  presente  artigo  aborda  a  utiliza€ao  da  fotografia  como  fonte  para  a
pesquisa  em Hist6ria  da  Educacao,  partindo  da  sua  constituicao  como
documento,   notadamente   quanto   a  sua   incorporacao   ao   arsenal   dos
testemunhos    do    historiador,    e    chegando    aos    problemas    praticos
metodol6gicos,  tais  como  a  critica  das  fontes  e  a  interpretae5o,  neste
caso,  relacioiiado  a sua  aplicagao  na  pesquisa  maior  que  envolve  este
trabalho:  o  ensino  no  governo  do  Dr.  Augusto  Sim6es  Lopes  (1924-
1928).

Introducao

0   presente   artigo   encontra-se   inserido   em   uma   pesquisa
maior,  realizada  no  Curso  de  Mestrado  em  Educacao,  cujo  tema  6  o
Ensino  Primario  no  Govemo  de  Augusto  Sim6es  Lopes  e,  para  a  sua
realizacao, sera necessaria a pesquisa em fontes escritas e iconograficas.

Em se  tratando  de uma pesquisa,  a metodologia utilizada no
trabalho  com  as  fontes  toma-se  fundamental.  A16m  disso,  a  fotografia
pouco tern  sido  utilizada  como  fonte  para  as pesquisas  em  Hist6ria  da
Educaeao. Por esses motivos, destinou-se como tema para este artigo, as

+  Aluna  do   Mestrado   em  Educacao   da  Fae/UFpel  -  1inha  de  pesquisa  em

Hist6ria da  Educacao - Pesquisadora do CEIHE  - Centro  de  Investigag6es em
Hist6ria da Educacao.
2 Professor do Curso de Mestrado em Educagao da Fae/UFpel.

3 Professora do Instituto de Letras e Artes (lLA/UFpel).
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problematicas  referentes  a  utilizacao  da  fotografia  como  fonte  para  a
pesquisa em Hjst6ria da Educacao, aplicada a tematica da dissertac5o.

A Fotografia como documento

As  imagens  fotogfaficas  tomaram-se  muito  importantes  com
a  explosao  tecnol6gica  contemporanea,  tomando-se  acessiveis  ao  uso
para os mais variados fins e permeando toda a comunica?ao humana. A
fotografia    foi    capaz    de    popularizar    a    reproducao    da    imagem,
possibilitando  as  pessoas  que  anteriormente  nao  tinham  acesso  a  esses
meios, ter uma auto-representac5o.

Ainda  hoje  6  possi'vel  dizer  que  existe  urn certo  preconceito
com  a  utilizaeao  da  fotografia  como  fonte  hist6rica  ou  documento  de
pesquisa.    Para    Kossoy    (1989),    dois    motivos    levam    a    isso:    urn
aprisionamento   a  tradicao   escrita   e   as   pr6prias   dificuldades   que   o
pesquisador   encontra,   entre   as   quais   podemos   falar   das   quest6es
envolvendo   a   realidade   fotografica,   das   diferentes   vis6es   originadas
pelas diferentes formag6es dos pesquisadores e da necessidade de outras
fontes para complementar a pesquisa.

A     sua     incorporacao     ao     arsenal     dos     testemunhos     do
historiador,  ocorreu em meio  ao  movimento  de  abertura  ds  fontes  nao-
escritas,  que  vein caracterizando  a  disciplina  hist6rica,  sobretudo  desde
Marc  Bloch,  urn  dos  fundadores   da  Revista  dos  Annales,  em   1929,
juntamente  com  Lucian  Febvre.  Segundo  Mauad  (1995),  o  texto  para
essa geragao de historiadores ganhou contomos mais amplos e passou a
inc]uir    toda    a    producao    material    e    espiritual    humana.    V€m-se
descobrindo  que  o  texto  verbal  e  o  visual  sao  complementares,  sendo
cada urn mais adequado a determinadas uti]izac6es.

A   partir   de   ent5o,   passou-se   a   buscar   m6todos   para   a
realizagao   de  pesquisas   que  utilizam  a   imagem   fotogrdfica.   Mesmo
assim, a bibliografia sobre a interpretagao da fotografia nao e extensa e,
o que se tern, foi sugerido, notadamente, por modelos de teoria literaria e
critica  das  artes  plasticas.  Em geral,  a bibliografia  det6m-se  na  hist6ria
da  t6cnica,  mos  fot6grafos,   em  possibilidades  multiplicadoras  da  arte
fotograf]ca    ou    da    recuperag5o    da    verdade.    A    compreens5o    do
significado de algumas imagens e o motivo pelo qual foram construidas
altera o contetido das imagens e amplia a sua visao. Ainda que a d6cada
de  80  tenha  assistido  a  uma  intensificacao  do  gosto  e  dos  esforgos  de
conservacao,  organizae5o  e  inclusao  da  fotografia  na  apresentacao  de
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resultados  de  pesquisas  hist6ricas,  isso  vein  sendo  feito  de  maneira
independente da analise do texto fotografico.

As  fotografias,  muitas  vezes,  1imitam-se  a  ilustrar  a  analise
verbal.  Quando bern escolhidas,  funcionam como manchetes  de jomais
diarios,  com  a  finalidade de  sjntetizar ou ampliar o  que  o texto  escrito
exprimiu.  Por ter carater diferente  da documentacao  escrita,  a imagem
acaba  servindo  como  mostruario  do  texto,  ocultando  informag6es  e
intexpretac6es pr6prias, a]heias ou complementares do texto escrito.

Segundo Leite (1998), 6 possivel, por deducao e sintese, obter
informae6es  que  n5o  se  encontram  diretamente  visiveis  na  fotografia.
Ap6s  uma  leitura  inicial,  que   seria  urn  exercfcio  de  identificagao,  a
fotografia  admite  a  interpretacao,  que  resulta  de  urn  esforco  analitico,
dedutivo e comparativo.

Kossoy   (1999)   mos   diz   que   mi]h6es   de   imagens   foram
destruidas   desde   o   advento   da   fotografia.   Indmeras   em   virtude   de
catastrofes e guerras, mas a maioria, certamente, pela pr6pria vontade do
homem. Desaparecidos os referentes, ficam apenas as representag6es. A
fotografia  conecta-se  a  uma realidade  primeira  que  a  gerou  em  algum
lugar e 6poca.  Mas,  em caso de perdas de  dados sobre este passado, ou
melhor,  nao  existindo  informap6es  acerca  do  referente  que  a  originou,
resta apenas uma imagem perdida, sem identidade e sem hist6ria. Nesse
momento o pesquisador deve ter em conta a importancia da conservagao
de  acervos,  tanto  fotograficos  quanto  de  documentagao  escrita.  Para  a
realizacao  de  pesquisas  em  Hist6ria  da  Educagao,  faz-se  necessaria  a
utilizac5o  de  fontes  primarias,  as  quais  devem  estar  em  urn  devido
estado de conservacao.

Quanto   a   sua   utilizapao,   6   correto   dizer   que   imagens
fotograficas  de outras  6pocas, na medida que identificadas e  analisadas
objetiva  e   sistematicamente   a  partir  de  metodologias   adequadas,   se
constituem  em  fontes insubstituiveis para a reconstituigao hist6rica dos
cenarios,  das  mem6rias  de  vida  (individuais  e  coletivas),  de  fatos  do
passado  centenario  como  do  mais  recente.  A  reconstituigao  atrav6s  da
fotografia, nao se esgota apenas na analise iconografica, na qual  apenas
sao descritos os dados visiveis na imagem, pois requer uma sucessao de
constrng6es  imaginarias.  0  estudo  da  imagem  contribui  grandemente
para  o  entendimento  dos  mdltiplos  pontos  de  vista  que  os  homens
constroem    a    respeito    de    si    mesmos    e    dos    outros,    de    seus
comportamentos,  seus  pensamentos,  seus  sentimentos  e  suas  emo¢6es
em diferentes tempo e espago.

A  contextualizaeao  baseada  em  outras  fontes  6  fundamental
para  que  possamos  invadir  as  concepc6es  dos  agentes  implicados  na
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criagty{o  do dociimento  cm questao.  A fotogr.aria teria,  portanto,  uma  face
I.elacjonacla  2i  j`ealjdacle  cxter.ior  (o  quc  poclemos   ver  na  foto)  e  oiitr£L,   t4
i.eali(lacie  iriterjof  (pasLsivel  de  mi'Iltjpl£`s  jritei.pretag6es),  Deve-se  ailmitjr

4|uc    ela    pocle    s6`    prestar    a    utili7iag6es    interesscifas,    devido    a    sue
cr€tlibilidtide   enquanto   i.cgistro   visual   "neutl.o"   dos   fatos,   A   fotografia
cont6m   f lementos   (le   I'epi.cscn{a(;cio   do   rSal,   mas   n5o   6   ele   em   si,
`D{)vein()s  estar  ci8ntcs  cle  que  ela  6  ulria  construgcio  elaborada  ciiltul.al,

cst€Stica e  tccnicamente,

Para    Lejte    (1998),   uma   an€41ise   sistcrm'itica   de   f`otogl.arias
jmplica uma orclenag£`io  e  urn  tempo de observagao  pal.a uma  legibiliclade
\7isual       adequa(la.       jJ`\s       irnagens      fo(ogr£'ificas      sao      consideradas,

habJtualment€;,  como  provcis  incontroversas  (repi.odiig6es  "verdadeil.as"
(1a    I.6'aHil:I(1e),     contiido9     surge     cm     sua     leitui.a,     a     apreensao     das
rleformagt5cs   imposta`q   i)elo   fot6grafoj   pelos   recursos   t6cnicos   e  pelos
\/z!1ores  `st)ciais  t;  eultLirztis,

A    +`otografia    i-    pel.mcatla    por    iilna    teia    cle    constnig6es
i(1f)ol6gicas,    que    abafcam    desde    a   caszt   piiblicaclora   e   os   difercntes
r8ccptt)('cg   enll.e   os   qiiais   estao   incluidos   os   pesquisadoi.es.   Pois   nem
m€;smo  estes  ``£~10  iLsentos,  visto  que  pOssuem  ulna  trajet6ria,  uma oiigem,
as    Liuais    ii.'cio    comp{)r    as    suas    int8rpre{a¢6es,    direciorrando-as    para
clctermilifidos  caminhos,  Senclo  assjm,  ciitl.e  a  imagem  e  a  reztlidade  que
rtiprcs()nLa,   exists    iirnzt   s6rie   cle   mecliac6es   quc    fazem   corn   qiie,    ao
coritrz'tt`i{>   do   que   pcnsa   habitualrnente,   a   imagem   nfio   seJa  I.estituie.5o,
mag     I'ccor\strugrio,     st>f`i.en(lo     semp[.e     urna     alteracao     voluntal.ia    ou
jnvolilnlL'tria  da  realidade.

Samajn  (1998)  mos  fala  de  urn  £`i'tigo  publica(lo  em   1972,  por
F,m`qL  Gombri{)h,   urn  histot`iadoi.  da  artc  qLic  se  p(op6s  a  I`efletir  s()bl`e  a
"imagt`)in     visiial",     segunclo     ele:     "jfl     st`grt///.cc7f£?o    de     €„7"     /./rJc/ge„j

pet.Iyiciyiece  e.in  grayicle  parle,  lrlb'iilciy.ia  da  e,xperlancla  e  do  saber  qLic  a
Fjesso{i    i|l!(',    (i    c()Il{empla    aclq'Lilriu    ariley`iormerile,     Nesse    locantc,    ci
lmageiii  vl\Siial  ndo  6   iiryici  slmples  re|jf`eseri[afdo  da  "realidade",  e  slm
iim  sislerylt,i  sirrlb6llc()A"  `

Mag,   por   mais   abstrata   que   pal.cga,   a  fotografia   6   scmpre
imagem  tl{)  algii]ma  coisa,  al6'm  de  qu€,  tudo  o  que  se  ve  parece  estar  ao
alcar}ce,`  pelo  memos,  (liant6`  do  olhaf  de  quen\  ve.  Aincla  assim,  6  rnistel.

``  S/\MAIN,   I,lierme,   Quest6cs   heuristicas   ern   torno   do   uso   das   imagens   nfts

Cli;ncias   Sociais,    It\:   l``L;I,I)MAN-BIANCO,   Bela;   LEITE,   Mirian   L.   Moreila

((>rgs,),  Z)czjcr/o5'  c/ct  /z#ttgertj I  fott7graria,  iconogl`afia  e  video  rias  cienc`ias  socia]s.
( tftmjjitias:  PapjlLis,1998,  p,  56,
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lembrar  qlie  n5o  s6  os  fot6gI.afos  manipulam  as  fotografias  como,  ern
certa medida, os  pesquisadores estabelecem o que dove ser visto.

Apesar   de   todas   as   const"g6es   e   fecriag6es   prcsentes   na
imagem  I.`otograficas,  nao  se  potle  negar  que  cla  6  uma  insci.igfto,  uma
m'arca,  uma pequena qiieimadura de  liLz sobre nit[.atos de  prat.1;  sempre o
lndice  de  urn  I.eal,  e  que  nao  existiria  sem  o  sou  referentc.  Pt)sso  [ocal`
uma imagem  fotogi`afica,  apalpz't-1a.  Ela  ten  uma  textiira,  urn  p6`so,  urna
matcrialidadc,  mesmo se eta 6,  tamb6m,  achatada9  bidimensional, corte e

golpe  no  tempo  e  no  espago,  Sendo  af;`sirn,  a  sua  matcfjalidade  volta-se
par€l  urn  I`eferente  pl`esente  em   algum  momento  ou  espa¢o,  o  qua   nos
leva    a    esse    ]ado    t£``o    pafadoxa]    da    imagem,    pela    biisca   i!as    suas
repfescnta¢6es.  Logo, como afirma E}ittencourt:

Fotog].afias  apresentam  o  cenario  no  quill  as  ativit[atles
diarias,  os  atores  socia.is  e  o  contexto   sociocultiii`al   `sfro
al.[jeulaclos  e  vividos.  Existem  es(udos  sobre  os  detalhcs
tangiveis   representados  em  fotografias  que  permitcm  a
elucicla€£~io  (1e  comunicaq6es  nao   vcrbai5  tais  corno   urn
olhar,    urn   scntimento,    urn   `sistcma   dc   atitudes,   assilri
como     mensagens     de     expres.`6es     t;orp()fais,     faciais,
movimerit(ts   e   sigmfica(log   cle   I€lag6es   espaciais   cntre

pessoas  a  paclr6es  de  comportamento  all.{iv6s  do  tempo+
Imagcns  fotogi`aficas   retffltam  a  hjst6ria  visual  dc   iHna
sociedade, documentain  situac6es, estilos cle  vida,  gestos,
atores  sociais  c  rituals,  e  €ipro(`iinclam  a  compl.eenscio  da
cujtma  matefial,  sua  ic()nografia  e  suas   tl'ansforinag6es

ao  longo clo  tempos.

Ta]    como    as    fontes   cscritas,    os   dot;urnentos   fotogrz'1ficos
fequc`rem   urna   ciitica   extefm   e   uma   metodologia   d3   tt.abalho,   que
analisc  cliversos  arigulos  deste  documento,  destrinchando  os  fragrnentos
do   I.eal,   o   momento   fixo   na   imagem,   os   interess9s   e   a   tl.ajct{`)ria   da
imagem'

Existem    dois   pontos   que   dcvem    scr   ressaltados   em    urn
clocumcr`lo    fotogl`afico:    a    sua    p{.ocedencia    e    a    sua    tfajet6r.ia.    0
desvendamento   do   primciro   requel.   o   registro   com   exati(lflo   (la   sua
exLstencia  e  a  descoberta  de  seu  cont6`ddo;  ii]vestiganclo,  desta  forma,  a
sua  o{`igem,  0  segundo  pt)nto  deve  ser  rjassivel  dc  am'ilise,  pois  ¢assim

5  BITTLNC`OURT,   Luciana   Agiiiai`.   Algumas   considel.ag6es   sobJ`e   o   iiso   (!a

imagem  f`o[ogr£'tfiea  na  pesqui`sa  tintropol6gica.   Iri',  F.`EIJ)MAN -BIANCO9  Bcla.,

i,L'\,ITE`;,  ivhrian  1,.   More[ra  (orgs,).  /)cLTf//os'  a/ct  /;y)c7gcJm`   f`otogi.afia,  iconografia

e  vi(leo  r}a`s  ciencias  sociaib,  C`ampinas,  SP:  Papirus,1998,  p.   It)9.
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como outros documentos,  a fotografia possui uma hist6ria por detras,  a
qual deve ser pesquisada.

Ap6s  a  localizacao  e  seleeao  das  fontes  inicia-se  urn  longo
processo.  Kossoy (1989) mos  fala de  dois tipos  de  analise  pelas  quais o
documento     fotografico     deve    passar:     analise    t6cnica    e     analise
iconografica.  A  primeira  consiste  na  analise  do  material,  do  artefato.
Atrav6s   dela  podemos   descobrir   a  t6cnica   utilizada,   o   fot6grafo,   o
periodo  de  tempo  em  que  foi   produzida  a  fotografia,   ou  seja,   6  a
reconstrucao   do   processo   que   gerou   o   artefato,   de   seus   elementos
construtivos.   Ja  a  segunda  concentra-se  na  informaeao   visual   e  no
conterido presente na fonte.

A    analise    iconografica   tern   o   intuito    de    inventariar   e
classificar   o    conteuldo   da    imagem    com    seus    elementos    ic6nicos
formativos, permanecendo, neste caso, o aspecto literal e descritivo. Seu
campo  de  atuaeao  situa-se  no  nfvel  da  descricao,  nao  interferindo  no
campo da interpretacao.  Podem  ser extremamente  riteis  no  apoio a esta
analise   as   informae6es   escritas   de   diferentes   naturezas,   tais   como
peri6dicos da 6poca (no caso jomais da 6poca e os pr6prios relat6rios),
1iteratura,   etc.   A   utilizapao   de   hist6ria   oral,   embora   tamb6m   seja
recomendada,  nesta  pesquisa  toma-se  praticamente  impossivel,  por  se
tratar dos anos  1924 at61928.

0  processo  inteapretativo  da imagem  insere-se  no  campo  da
analise  iconol6gica.  Atrav6s  dela  podemos  desvendar,  partindo-se  do
assunto  registrado  no  documento  (segunda  realidade),  a  situapao  que
envolveu o  referente  no  contexto  da vida passada  (primeira realidade).
Para que possamos realizar esta interpretacao, devemos estar cientes de
que  uma  inica  imagem  pode  conter  intimeras  informac6es  sobre  urn
determinado momento passado, por6m eta continua sendo urn fragmento
do real vjsivel, destacado do continuo da vida.

As   mtiltiplas   dimens6es   de   significados   que   orientam   a
interpretapao da imagem dependem da reconstrngao do sistema cultural,
do  contexto  em  que  o  ato  fotografico  ocorreu  e  das  identidades  dos
sujeitos envolvidos naquele evento. Em se desconsiderando a analise do
contexto  original  de  sua  criagao,  seu  alcance  fica  restrito  aos  indices
incompletos  da realidade  apresentados  pela  imagem.  Ao  preservar  urn
instante no tempo, a imagem aponta para uma mem6ria que 6 intrinseca
a ela pr6pria,  mas envolve, tamb6m, uma mem6ria extema,  a mem6ria
do espectador.
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A fotograria presente no Relat6rio Intendencial de 1928:
a problematica da interpreta€ao

Perra, Kossoy (±999).. " o mundo a partir da aivorade do s6culo

r%;n%o:::;oau:Sse%:sC,°%pSourbtsdttt.t,uled;,u:t°rradsou6Pr%sae8r:dmofn°ets°+8er%fi:=enfo
em  que  a  imagem  visual  passou  a  ocupar  urn  lugar  dc  destaque,  os
Relat6rios lntendenciais passaram a utilizar fotografias com o intuito de
mostrar o  que  foi realizado  durante o periodo  de  govemo.  Entre  varias
imagens  de  diferentes  obras,  o  Relat6rio  lntendencial  de  1928  (tiltimo
ano do govemo do Dr.  Augusto Sim6es Lopes) inclui  13  fotografias de
escolas, as quals provavelmente estejam localizadas na zona rural. 0 que
demonstra o carater intencional de mostrar apenas urn lado, selecionado
previamente, no qual os pontos positivos sao reafirmados.

Em    se    tratando    de    uma    analise    feita    por    diferentes
observadores,  poderemos  ter  diferentes  pontos  de  vista,  o  que  6  uma
problematica no trabalho com imagens, mas nao apenas com esse tipo de
fontes,  visto  que  o pesquisador  em  diversas  areas  ira  confrontar-se  com
respostas condizentes com suas ideologias, seu passado e sua formapao.

Escola D. Maria Antonia

6 KOSSOY, Boris.  Fo/ogrc!¢a e fJj.sf6r;.c7.  Sao Paulo: Editora Atica,1989. p.15.
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A  fotografia acima,  por exemplo,  pode  dar margem  a varias
interpretag6es.  Urn historiador pode dizer que esta imagem comprova o
interesse  em  espalhar a educapao  pelo meio rural,  pois  a escola parece
estar  localizada  nessa  regiao,  bern  como  escolas  de  outras  imagens.
Outro, ja diria, que o interesse do intendente era puramente quantitativo,
pois  embora  seja  comprovada  a  exist6ncia  da  escola,  6  possivel  dizer
que houve pouca preocupapao em relapao is condig6es de ensino no que
tange ds  salas de aula, pois o pr6dio possui pequenas dimens6es,  sendo
capaz de comportar apenas poucos alunos.

Deve ficar claro que uma imagem nao 6 capaz de demonstrar
c>  envolvjmento  do  intendente  com  a  educagao,  e  que  a  intexpretapao
acima, foi feita com o intuito de demonstrar possiveis difcrentes angulos
de lima mesma imagem.

A  fotografia 6  escolha,  assim como  a mem6ria.  Logo,  o  que
deve ser lembrado vai corresponder ao que o sujeito contratante deseja.
Urn  intendente,  provavelmente,  espera  ter  seu  govemo  lembrado  por
suas  g16rias,  nao  por  seus  fracassos.  Assim  como  o jornal,  no  caso  do
Diario   Popular,   possuia   uma   vinculagao   ideol6gica   com   o   Partido
Republicano  Rio-Grandense  (PRR),  a imngem  fotografica presente mos
Relat6rios  possuia urn vfnculo  com  os mesmos ideais  e,  especialmente,
com  aqueles  que  se  encontravam  envolvidos com  o  govemo  da 6poca.
A16m disso, os mesmos  Relat6rios Cram publicados nesse  Jomal,  a fim
de   mostrar   para   a   populagao   as   grandes   obras   realizadas   pelos
intendentes republicanos.

Ao   mesmo   tempo,   nao   se   pode   negar   a   existencia   do
referente, ou seja, das escolas:

Tal foto, com efeito, jamais se distingue de seu referente
(do  que ela representa), ou pelo memos nfro  se distingue
dele de imediato ou para todo o mundo (o que 6 feito por
qualquer  outra  imagem,  sobrecarregada,  desde  inl'cio  e
por  estatuto,  com  o  modo  como  objeto  6   simulado):
perceber o significante fotogfafico nao 6 impossivel, mas
exige    urn    ato    segundo    de    saber    ou    de    reflex fro
(BARTHES,1984, p.14).

Essa  existencia  demonstra  o  interesse  do  govemo  no  que
tange a educapao, notadamente o ensino primario. As imagens refletem,
tambem,  a  sua  localizacao periferica,  de  acordo  com  o  movimento  de
propagapao  da  cultura  pela  cidade.  0  1ugar  da  educagao ja  tinha  sido
apregoado no discurso de posse do Dr. Augusto:

A   escola  pdblica  precisa  ser  dotada  de  casa  pr6pria,
mobiliario  adequado  e  apparelhada  de  todo  o  material
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necessario.  0 menino deve  instruir-se  e educar-se.  Deve
olhar  para  a  escola  como  para  urn  symbolo   de   fe  e
esperanca  no  porvir  nacional,  que  s6  pode  brotar  da
consciencia    esclarecida    de    cada    urn   de    n6s.    Nao
descuidarei,   portanto,    da   imprescindivel   propagapao
desses     centros    de     cultura    intellectual,     em     cujos
beneficios   confio   inteiramente,   esperando  merecer  do
governo  do  Estado,  valioso  concurso  no  que  respeita as
atribuig6es   que   lhe   competem   (Diario   Popular,   2   de
setembro de  1924).

De certa forma,  esse envolvimcnto  estaria relacionado com a
mentalidade da 6poca, pois durante toda a Primeira Reptiblica, manteve-
se  no  Brasil  a  dualidade  de  sistemas  e  de  competencias  em  mat6ria
educacional.   0   sistema  federal   incumbia-se   da  formacao   das   elites
atrav6s  dos  cursos  secundario  e  superior,   enquanto  que  os   sistemas
estaduais encarregavam-se da educapao das camadas populares - ensino
primario e profissional ~ ainda de forma precaria.

Tamb6m  podemos   dizer   que   uma   das   mais   significativas
formas   do   pensamento   educacional   na   d6cada   de    1920   foi   a   de
considerar a escolarizacao como urn problema vital, pois da sua solngao
dependeria   o   encaminhamento   adequado   dos   demais   problemas   da
nacionalidade. A escolarizapao 6 iim instrumento do progresso hist6rico,
afirmagao   essa  tomada  como   iim   principio   inquestionave].   Segundo
Nagle  (2001),  a transfoimaeao radical  da escola brasileira era  almejada
nesse  periodo,  no  que  tange  os  objetivos,  os  contetidos  e  a  sua  fungao
social.  Nesse  momento,  a  escola  primaria  transformou-se  no  principal
ponto de preocupag6es de educadores e homens ptiblicos.

Urn  outro  motivo  possivel  que  supostamente  teria  gerado  o
interesse   pelo   ensino   primdrio   6   de   carater   politico   e   referia-se   a
possibilidade  de  aumentar  o  contingente  eleitoral  atrav6s  da  educag5o,
visto  que  o  voto  do  analfabeto  era  proibido.  Por6m,  ha  de  se  ter  em
conta  que  essas  sao  apenas  suposic6es  e  que  o  trabalho  pode  tomar
rumos   completamente   diferentes.   Ainda  nao  6  possfvel  uma  analise
aprofundada  das  fotografias  presentes  no  Relat6rio  de   1928,  pois  a
presente pesquisa 6,  ainda,  incipiente.  0 contato com as outras fontes a
serem pesquisadas, que ja foran citadas anteriormente, 6 algo recente e
que   requer   mats   tempo.   A16m   disso,   a  revisao   bibliografica   sobre
assuntos como o contexto hist6rico da 6poca, a educapao no Brasil e no
Rio   Grande   do   Sul   no  periodo   e   as   teorias  norteadoras  da  praxis
partidaria  do  intendente  (PRR,  logo  castilhismo),  precisa  ser  esgotada.
Ambas estao acontecendo concomitantemente.
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Conclusao

Sendo   assim,   este   artigo   que   retoma   a   problematica   da
utilizapao de fontes iconograficas na pesquisa em Hist6ria da Educag5o
foi  mais  urn  trabalho,  cujo  intuito  6  mostrar  a  fotografia  como  rna
possibilidade   aberta   para   a   reconstrucao   de   mem6rias   e   hist6rias.
Procurou-se  mostrar,  nestas  breves  paginas,  os  problemas  envolvidos
nesse tipo de pesquisa,  e,  por outro  lado,  as metodologias  consegujdas
atrav6s  do  es forgo  pela  busca  de  soluc6es  e  pelo  aprimoramento  de
m6todos    de    inteapretapao    de    imagens.    Em    sendo    a    fotografia
intexpretacao,  para  compreende-1a  devemos  entender  as  entrelinhas.  E
isso  s6 6 possivel  atrav6s da conexao com as mais diversificadas  fontes
que  informam  sobre  o  passado  e  o  conhecimento  do  contexto  social,
politico,  econ6mico,  bern  como  dos  costumes  e  da  cultura  da  6poca,
encontrando-se elementos que possibilitem o seu entendimento.
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DA ESCRITA AO ARQUIVAMHNTO
A FABRICACAO D0 Eut

Maria Helena Camara Bastos2

Resumo

0  estudo  reflete  sobre  as possibilidades  de pesquisa com as  escritas  do
eu  ou  as  escritas  ordinarias  (diarios  pessoais,  agendas,  cartas,  e-mails,
arquivos   pessoais,   mem6rias,   escritas   autobiograficas).   As   escritas
pessoais,  como  praticas  com  suas  pr6prias temporalidades,  em  suportes
diversos,  cujo  autor busca  impregnar ou  nao uma  continuidade textual,
muitas vezes nao 6 percebida pelo pesquisador ao dar lima ordenacao ao
acervo,   devido   a  complexidade   dos   espacos   de   escrituras   pessoais.
Guardar e  arquivar se  ligam ao  ato  de  representar a mem6ria, uma  das
formas  de  se  "transmitir"  o  passado.  Trabalhar  com  arquivos  pessoais
permite  identificar outros  atores  sociais e  as  inter-relac6es estabelecidas
no meio  social. Nao podemos imaginar urn sujeito palficular sem outros
sujeitos  e  sem  os  fatos  sociais  que  o  rodeiam.  Sao  pistas  e  tracos  que

permitem ao pesquisador compor uma./a/ogrc7¢c7,''7#ofczj.co de uma epoca.
Apreender uma  6poca  a partir de  uma  figura  singular contribui  para  a
afirmacao do indiv{duo como sujeito da hist6ria, recuperando justamente
a margem de acao individual existente no jogo das estruturas normativas
que regem a sociedade.

Da escrita ao arquivamento: a fabrica¢ao do eu

Sendo conhecimento por documentos,  a hist6ria e o  que
fazem   dela   os   diferentes   tipos   de   vestigios   que   mos
restam   do   passado;   ora,   parece   que   ainda   nao   mos
apercebemos   de   metade   da  tare fa  duma  critica.   i   a

I   Texto   originalmente   apresentado   no   VI   Encontro   Nacional   de   Acervos

Literarios  Brasileiros:  acervos  e  a matei`ialidade  da hteratura, no painel  ZJz.L`'rc;rz'a
A4cr/erj.cr/ cJcr.7 e,9cr7.Jcz5 cfo ezj,  com  o  trabalho  "Da escrita ao arquivamento do  eu"

(PUCRS. Porto Alegre,  10 a 12 de dezembro de 2003)
2 Doutora em Hist6ria e Filosofia da Educacao;  Professora no Programa de P6s-

Graduacao em Educagao da Pontificia Universidade Cat61ica do Rio Grande do
Sul; Pesquisadora do CNpq.



256

mesma  coisa  que  se  perguntar  se  os  documentos  sao
autenticos,    sinceros    e    convenientemente    restituidos;
outra   col.sa,    onde   alnda   resta   muito   para   fazer,   6
perguntar  que  genero  de  verdade  temos   o   direito   de
deduzir  deste   ou  daquele   tipo  de   vestigio;   pareceria,
entao,  que  urn born ninero  de  erros  hist6ricos  provem
de  sobre  lntexpretar  os  documentos,  de  se  lhes  terem
posto  quest6es  ds  quais  nao  deviarn  I.esponder.  Nao  se
pode  concluir  duma  palavra  para  urn  valor,  dun  valor
para  uma  instituigao,  duma  palavra  de  ordem  para  urn
fato,  dun  proverbio  para  uma  conduta,  duni  rito  para
uma crenga, de urn teologema para uma fe pessoal, duma
fe para urn conformismo, dum idiotismo lingtiistico para
a psicologia de urn povo. (VEYNE, [s. d.], p. 248)

Introducao

Participar  dessa  mesa-redonda  "Cultura  Escolar,   escritas  e
mem6rias:  possibilidades  da pesquisa em Hist6ria da Educacao",  1eva a
indagarmos   qual   a   contribuieao   que   podemos   trazer.   Ela   pode   ser
aquilatada  por  trfes  trabalhos  recentes.  Com  Ana  Chrystina  Venancio
Mignot  e  Maria  Teresa  Santos  Cunha,  organizamos  duas  coletaneas  -
Refuglo.s   do  eu:   educa€ao,  hist6ria,   escrita  autobiogrdfica  (200C))  e
Deslint)s  daLs  lelras:  hist6rla,  educacdo  e  escrita epistolar (2.002.) -que

apresentam   pesquisas   sobre   escritas   do   eu   ou   escritas   ordinarias,
conforme  conceituacao  de  Jean H6brard  em urn dos textos  publicados.
Nestas  coletaneas,  reunimos  trabalhos  que  analisam  diarios  pessoais,
agendas,     cartas,     e-mails,     arquivos     pessoais,     mem6rias,     escritas
autobiograficas.

Em 2003, publiquei  o  livro  Pro  Pcizrz`cr J,abo7'e77czAs -Joaquim
Jos6  de  Menezes  Vieira  (1848-1897),  em que  analiso  a  biografia  desse
medico-educador  considerando-o  uma  figura  plural  em  uma  hist6ria
singular.  A pesquisa de cunho biografico, teve sua trajet6ria recomposta
essencialmente a partjr de sua atividade intelectual e profissional.  Trata-
se, portanto, de centrar a biografia na acao pdblica e pedag6gica de urn
homem que teve "uma vida dedicada a educacao brasileira" ®.  12).

Fazer biografias  de  figuras  da  hist6ria  da  educacao  significa
hoje apreender nao apenas o que essas biografias tern em comum com os
debates correntes,  mas tamb6m em que elas diferem destes, ja que elas
se  inscrevem  em  regimes  de  historicidade  descontinua,  marcados  por
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temporalidades mdltiplas - a arte de observar uma 6poca e a imagem de
urn intelectual.

0 tempo  em que  se passa  esta trama  via urn Brasil,  ainda,  a
ser   construido   como   nagao   republicana.   Dr.   Menezes   Vieira   -   o
educador  singular,  que  evoca  o  universal  -  estava  sincronizado  com  o
debate   pedag6gico   mais   modemo   intemacionalmente.   Tratava-se   de
uma   epoca   em   que   acreditar   na   educacao   popular   e   obter   algum
resultado requeria, como neste caso, o empenho de uma vida. Uma vida
de   realizac6es   e   de  prospecc6es.   Uma  vida,   sem   dtivida,  plena  em
esperangas, de quem desejava legar para o pals uma heranea de cultura e
de oportunidades educativas e sociais alargadas. Uma vida que acreditou
em  seu  trajeto:  no  que  concretizou  e  no  que  sonhou.   Sem  utopias  e
sonhos,  merece  a  vida  ser  vivida?  Breve,  poiem  intenso,  o  caminho
trilhado por Menezes Vieira,  se n5o for urn modelo, pode tomar-se para
todos   n6s   -   educadores   deste   inicio   de   s6culo   XXI   -  urn  exemplo
(BOTO, 2002).

0  Dr.  Menezes  Vieira  fundou  o  Co/6gr`tt A4le#ezeLs'  y/`ez./cz,  em
1875,  na  cidade do  Rio  de  Janeiro.  Durante treze  anos,  essa  escola teve
importancia   significativa   na   vida   do   Municipio   da   Corte,   com   os
principals  eventos  publicados  na  imprensa  da  6poca.  Menezes  Vieira
preocupado  em preservar sua memdria e  a da escola retire uma  grande
parte  dessas  not{c±avs  mos  livros   Treze  anos  de   magisl6rio  no  Rio  de
Janeiro (1887) e no Almanak do Amigo dos Surdos-Mudos (1888). Essas
publicac6es   tiveram   a   intengao   de   conservar  parte   da   mem6ria   da
educacao brasileira, de propaganda de suas iniciativas educacionais, e de
ego/czZ7'j.c7,   ou   seja,   fazer   suas   mem6rias   a   partir   de   falas   elogiosas,

preservando  assim sua  obra,  peapetuando  uma  identidade  de  educador,
mantendo  a  lembranca  de  sua  g/dr7.c7,  buscando  o  (re)conhecimento  de
homem    ptiblico    pelos    seus    pares.  3   Menezes    Vieira    (1887),    na
apresentaeao  da  obra,  afirma  ao  leitor -   "IveL7Zas` pcig;.73c7,g  c#co#/rczrc;.a..
eloquentes   provas   do  valor  da  iniciativa   particular   em  nosso   pals,
sjncera  homenagem  a justica  de  opinido  ptiblica,  poderoso  incentivo
para  o  exato  cumprimento  do  clever".   ALs  indmeravs  faL]a,s  e\og±osz\s   b
atuacao  de  Menezes  Vieira  nao  sao  suficientes  para  que  assuma  uma
visao   positiva   e   afirmativa   de   sua   ae5o   educativa.   Em   inineras
oportunidades,    principalmente    por    ocasiao    dos    relat6rios    anuais,
expressa-se  com  ressentimento  sobre  o  nao  reconhecimento  de   suas

3 Para Kolakowski  (1990,  p.  63),  "na  alma dos  intelectuais  da-se  uma luta sem

fim.   Estao   divididos   entre   o   sentimento   de   sun   superioridade,   sua   missao
especial,  e  a  secreta  inveja  que  ten  dos  homens  cujo  trabalho  possui  efeitos
visiveis e verificaveis".



258

inovae6es  pedag6gicas.  Outra  estrat6gia  utilizada,  para  pelpetuar  sua
mem6ria, foi  a distribuic{£o de  suas obras gratuitamente a varios estados
brasileiros.

A partir  desses trabalhos  pretendo  refletir sobre  a  escrita  e  o
arquivamento do eu.

Da escrita ao arquivamento do eu

Arquivar a mem6ria individual ou coletiva 6 como  entrar em
Sd/at)b`   e  porGc's,    geralmente,   a   parte   mais   interessante   dos   velhos
casar6es, ainda que esses casar6es estejam apenas em nossa imaginacao.
Rednem  a  maior  variedade  de  artefatos  culturais,  nada  refugam,  tudo
podem receber.  Organizam-se desorganizadamente, aparentemente, sem
neuroses nem traumas, numa riqueza em que os modismos sao postos de
lado,  as  diferencas  sao  aceitas  e  respeitadas.  Tais  artefatos  podem  ser

periodicamente recuperados  e  causar admiraeao pela atualidade  que  sua
antigtiidade  n5o  apagou,  ou pelo  ensinamento  que  sua  futilidade  pode
apresentar.  Tudo depende de quem remexe essas coisas empoeiradas:  se
algu6m com olhos para vcr,  sentir e  aprender ou algu6m voltado para a
imediatez  do  seu  tempo.  Nao  que  os  novos  tempos  nao  contenham  a
possibilidade   de   sabedoria.  Mas  essa  se  constr6i   sobre  urn  lastro  de
passado   de   cuja   solidez   depende   a   construcao   do   contemporaneo
(SCHUTZ,1994, p. 7).

Os po7'Cjcs sao lugares onde se guardam utensilios necessarios
ao    dia-a-dia,   ptiblicos.    Os   L`'C;/6oL``    sao   espacos   de    recordac6es,    de
segredos,  de  guarda-mem6ria.  Nos  Lg6ZGobT  e po/Ges  se  guardam,  entre
tantos ofy.L./os c72//ob/.og7`d#ct)S, pap6is - fios que tecem a mem6ria -, que
despertam  leituras  diversas  por  outros  olhares,  para  mtiltiplas  relac6es
entre mem6ria e escrita, escrita e redes de sociabilidade, escrita e poder,
escrita   e   cotidiano,   escrita   e   subjetividade,   escrita   e   arquivamento,
escrita e singularidade (MIGNOT, 2000; 2003).

N6s professores e pesquisadores pouco nos preocupamos com
o   arquivamento   do   pessoal   e   do   profissional   (nesse   campo,   mos
restringimos ao czjrr/.c.zj/w" v7.foe, ao Lattes do CNpq), diferentemente de
muitos  escritores que passam a vida construindo o  seu bc}zj c7c  7#c7#cjrz.crs

(MIGNOT, 2000), sua pr6pria biografia -cultivando o registro de dados,
alimentando   urn   arquivo    (GOTLIB,    1997,   p.    314).    Assim   como
organizamos   acervos   literarios,   porque   nao   organizamos    arquivos
docentes?  0  historiador  Antonio  N6voa,  em  seus  alentados  estudos,
tambem considera importante para a investiga¢5o educacional o trabalho
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com a,s rue:rndlie.s dos professores.. esta prof`issdo -professor -precisa de
se dizer e de se contar:  6 uma maneira de a compreender em toda a sucl
complexidade humana e cient{fica.  E,  que  ser pro`fiessor obriga a opt(~)es
constantes,  que  cruzam nossa maneira de  ser com a nossa maneira de
ensinar, e que desvendam na nossa maneira de errsinar a i'iossa maneira
cJe  L``e7. (1992,  p.  9).  Para  o  autor,  o  retomo  ao  sujeito  nao  significa uma
visao   idealista,   mas,   ao   contfario,   a   afirmacao   da   subjetividade   do
conhecimento. A passagem de uma hist6ria das estruturas a uma hist6ria
dos  atores  5  urn projeto  essencialmente politico,  que  coloca  enfase  nas
difieren€as.

0 trabalho de escrever b`obre sj 6 urn importante momento de
reflexao   e   de   re.``jg#z¢cczfGc)   das   praticas   docentes   e   da   identidade

profissional, e perceber as marcas com as quais a professora se constitui
sujeito  na  tessitura  da  hist6ria.  Ao  elaborar  /73e773orz.c77'5  os  professores

podem  assunir  e  refletir  sobre  o  c7e,g/j.#o  de   ser  docente.  Escrever  e
arquivar o  e7zj  possibilita  repensar a pratica  educativa  na  perspectiva  de
que  a  vida  e  o  lugar  da  educacao  e  a  A7.s/drz'cz  cJc  w.c7c7  o  terreno  sobre  o
qual  se constr6i a formacao.  i urn recurso  de reflexao, urn processo  de
leitura diacr6nica de mundo, de leitura do processo de  construcao  de  si.
0 exame  do processo de  formacao  e de mudanga  se  faz explicitamente
sobre  o  modo  como  o  c7oce7?re  percebe  as  situag6es  concretas  do  seu

pr6prio percurso educativo.
Philippe     Artieres     (1998),     ao     analisar    as    praticas     de

c7rgwf.vcz772e77/o c7o  e7{,  destaca a  intengao autobiografica, isto e,

arquivar a pr6pria vida 6 se p6r no espelho, 6 contrapor a
imagem  social  a  imagem  intima  de  si  pr6prio,  e  nesse
sentido    o    arquivamento    do    eu    6   uma   pratica    de
construgao  de  si  mesmo  e  de  resistencia  -  arquivar  a
pr6pria  vida  6  querer  testemunhar,  6  querer  destacar  a
exemplaridade de sua pr6pria vida.

Trabalhar  com  arquivos  pessoais  permite  identificar  outros
atores   sociais   e   as   inter-relac6es   estabelecidas   no   lneio   social.   N5o

podemos  imaginar  urn  sujeito  particular  sem  outros  sujeitos  e  sem  os
fatos   sociais  que   o   rodeiam.   Sao   pistas   e  tragos   que   permitem   ao
pesquisador compor uma /ofogrcz¢cr/7"oSc7jco  de  uma  6poca.  Apreender
uma 6poca a partir de uma figura singular contribui para a afirmaeao do
individuo como sujeito da hist6ria, recuperando justamente a margem de
ac5o individual existente no jogo das estruturas normativas que regem a
sociedade. Para Romani (1997),

em   que   medida,   o   trajeto,   a   experiencia   pessoal   do
sujeito       hist6rico       estabelece       uma       aproximagao
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representando  uma  parcela  da  construcao  hist6rica  do
grupo    com    quem    o    individuo    se    identifica?".    i
importante   esclarecer   que   "nao   6   uma   biografia   que
esclarece uma 6poca ou urn s6culo, mas uma epoca e urn
s6culo  que  servem  para  explorar  urn  personagem,  suas
qualidades,  defeitos  e  vicios,  aos  quals  a  epoca  ou  o
s6culo      atribuem      uma     racionalidade      preexistente.
(LEV]LLATN,1996, p.156).

Trabalhar com arquivos privados ou coletivos -na organizacao
ou na pesquisa - permite v5rias abordagens e olhares, mas com cuidados
redobrados do pesquisador.  Seguindo Le Go ff, de que todo docunento 6
urn monumento, deve-se ter presente que nao 6 o documento que fala, nras
o  historiador/pesquisador  que  fala  ao  lhe  fazer  perguntas.   Portanto,  6
importante   sempre   a   explicitacao   dos   crit6rios   e   procedimentos   para
definir  o  a]cance  de  sua  fala.   Cada  pesquisador  faz  uma  apropriacao
singular   dos   vestfgios   e   tracos   da   mem6ria   material   (fotos,   recibos,
escritos,  etc).  Sao  distintos  lugares  de  mem6ria  que  permitem  diferentes
leituras para uma apropriagao singular de uni ator social.

Uma primeira questao a ser co]ocada reside no significado da
conserva¢ao:   o   que   foi   selecionado   para   se   cristalizar   no   tempo   e
sacra]izar o sujeito? 0 que foi descartado? Assim, 6 fundamental realizar
a bjogrc?¢c7 do acervo, a genese de sua constituicao, pois essa define uma
maneira  de  fazer  e  de  ler  a  hist6ria.  No  processo  de  organizacao  e  de
/ez.Jz"  dos  guardados,  devemos  mos  questionar  qual  face  privilegiar:
pfrolica  ou  privada?  (ABREU,   1996).  Ou  como  Bachelard,  quais  das
duas faces do homem: a notuma ou a diuma?

Como   trabalhariamos   com   essas   mem6rias,   que   leituras
realizar?  Ler  arquivos  pessoais  e  desconstruir  no  tempo  da  leitura  o
tempo  hist6rico  de  sua producao,  para  espelhar urn outro  ew  (Miranda,
]992, 28).  Essa 6 a tare fa do pesquisador,  dar sentido  e vida para a vida
de  outrem,  a partir  de  quest6es  norteadas pelo  seu  espago/tempo,  tendo
consciencia da provisoriedade de sua reflexao (CURY,  1995, p. 55).

Quando   trabalhamos   com   a   questao   da   escrita   do   eu  -
autobiografias,    mem6rias,    cartas,    agendas,    diarios,    etc    -,    temos
consciencia de que ela e seletiva, anotamos fatos e emoc6es que t6m urn
significado de momento, o que permite dar forma e consist6ncia ao que
foi  vivido,  e  guardar  a  vida  mos  detalhes  qiie  se  perdem  facilmente.
Recentemente uma pessoa disse-me que escreve  os acontecimentos que
quer  esquecer,  pois  no  ato  da  escrita  libera  as  emoc6es  reprimidas  por
eventos  marcantes.  Para  Edson  de  Souza,  escrever  pode  nos  ajudar  a
construir a ficcao de n6s mesmos (SACCOMORI, 2002).
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Vivemos  uma  6poca,  ao  que  tudo  indica,  marcada  por  uma
volta ao eu significante, dal a proliferagao de biografias e autobiografias
(muitas promocionais, 6 claro!) em que se busca a construcao de si. Para
isso   6   necessario   ter   procedido   a   urn   arquivamento   do   eu,   uma
preservagao  e  salvaguarda  de  arquivos.  Essa  pratica comeca  acontecer
com cidadaos comuns - diarios na lnternet (MUZART, 2000),  dialios e
agendas de adolescentes (RAMOS,  20000), mem6rias de trabalhadores,
de  alfabetizados,  etc.  Como  construir/organizar acervos  representativos
da diversidade da produgao humana?

Arquivar a mem6ria e  as  escritas ordinalias de  gente comum
(MOLINARI,    1998;    CONTI    et   alit,    2002),    de    artesaos-operarios
(MOLINARI,  2000),  de  imigrantes  (CASTILLO  G6MEZ,  2002),  de
amantes  (LYONS;  LEAI-IY,  1999),  e  tantos  outros  atores  sociais  6  im
desafio a mais para os pesquisadores e arquivistas.

Pensar no  futuro da pesquisa com arquivos pessoais, tamb6m
se  constitui  uma  inc6gnita  a  ser  pensada  na  era  do  digital,  com  o
apagamento  da  mem6ria  -  deletar  arquivos  6   deletar  a  hist6ria  da
produeao  dos  discursos   e   das   praticas   sociais.   A   escrita  o#  /j.#e,  na
internet,  desafia os pesquisadores  a repensar  as noe6es  de  prf vacidade,
de indivfduo, de subjetividade, de escrita de diarios intimos (MUZART,
2000).  Para  Vifiao  (2000,  p.   ]5),   "em  wmcz  e'poccz  em  qcte  a  z'"f/.mo  e'
rentdvel ou,  ao menos, pode sG-lo quando se  converte em rfublico, e que
a privacidade virtual substitui a privacidade real - ou esta ckltima seria
virtual  -,   escrever  didrios  pessoais   acessiveis   de  urn  modo   geral  a
desconhecidos  -  e  conhecidos  -  equivale,  no  mundo  da  nova  cultura
escrita,  ao  ato  de  mostrar,  em  uma tela de  televisdo,  os  sentimentos  e
emoc6es  mats  pessoais  e  intimas.  Quando  o  pckblico  se  privatiza,   o
privado  se faz  pviblico  e  se  torna  ob.jeto  de  interesse  geral".  AL  es,cde+
eletr6nica,  com  seus  diferentes  suportes  -  teclado,  processamento  de
texto,    arquivos,    impressoras   -,   altera   forgosamente   as   formas   de
arquivamento  e   as   leituras  possiveis  de  documentos  autobiograficos
pelos pesquisadores.

As    escritas    pessoais,    como    praticas    com    suas    pr6prias
temporalidadcs, em suportes diversos, cujo autor busca impregnar ou nao
uma continuidade textual, muitas vezes nao 6 percebida pelo pesquisador
ao dar uma ordenapao ao  acervo, devido  a complexidade dos espacos de
escrituras pessoais.  Citaria, por exemplo,  a ordem da escritura no mundo
escolar  na  organizag5o  dos  acervos.   Que  espago  ocupa?  Que  leituras
permitem o cademo escolar de urn "futuro" biografado? H6brard (2000, p.
57)  assinala  que  muitos  diarios  pessoais,  relatos  de  vida,  cr6nicas,  nao
utilizam hoje outros suportes que os escolares, prolongando assim, de uma
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certa forma,  as escrituras de escola.  Essa pode ser uma outra perspectiva
de analise documental dos acervos.

Concluindo...

"Guardar velhos pap6is  em baths de mem6rias,  guarda-se para

se guardar,  para mos guardannos do  esquecimento"  (MIGNOT,  2000,  p.
139),  para nos  mantermos  vivos  na  etemidade  e  na  hist6ria -c}  czrfe  c7cz
meJ#cjrz.cz.  Guardar  e  arquivar  se  ligam  ao  ate  de  representar a mem6ria,
uma das formas de se "transmitir" o passado. Guardar objetos acumulados
e  escrever  sao  atos  em  que  se  transfere  "uma amostragem  de  mem6rias
epis6dicas  para  uma  densa  matriz  de  mem6ria  semantica  organizada  e
culturalmente esquematizada" (OLSON: TORRANCE,1995).

Ao arquivarmos, o que foi guardado parece adquirir uma nova
vida. Como reliquias sao con`sideradas mortas, mas estao vivas na mente
de quem arquivou e para quem consulta/utihza formam uma ponte entre
nosso  mundo  limitado  e  outro,  infinitamente  mais  rico,  da hist6ria,  da
arte,   do   sagrado.   Por  interm6dio   deles   a  vida  pode   se  perenizar,   o
arquivamento 6 urn baluarte contra a mortalidade e o esquecimento.

Er[tra;Inos   a:in   u"a   era   de   fabricapdo   da   imortalidade
"ordindria"? De culto da mem6ria do eu, rna,s t&mb6m da mem6ria, dos

sujeitos  sociais coletivos.  "jze/i;g/.os c7o ew,  re/i2g!.as cJo oc4/ro " (VINAO
FRAGO,  2000, p. 9).
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HDUCACAO I DHSTACADOS EDUCADORES
RIO-GRANDHNSHS: CARACTERisTICAS

UNIVERSAIS EM DOCHNTHS
Maria Helena Menna Barreto Al)rahdoJ

Resumo

0 artigo  defende a tese  de  que caracterf sticas  concementes  a teoria e  a
aeao   docente,   guardadas   nuances   muito   especificas,   t6m   natureza
universal,   em   virtude   da   especificidade   da   realidade   do   educador,
condicionada  por   elementos   de   subjetividades   e   de   percursos  tanto
pessoais,  como  coletivos  e  eivada  de  valores  foriados  na circunstancia
sociocultural em que se insere o professor.  Comunga, outrossim, com o
entendimento de que hist6ria individual e  a hist6ria social  se imbricam,
de  tal  modo  que  essa  razao  dial6tica  pode  permitir-mos  "alcangar  o
universal  e o geral (a sociedade)  a partir do individual  e do  singular (o
homem)" (FERRAROTTI,  1988, p.  30).  Para tanto, ressignifica achados
de   pesquisa   com   Hist6rias   de   Vida  de   destacados   educadores  rio-
grandenses comparados a achados de N6voa e colegas.

Introducao

Ant6nio N6voa (2001, p. 7-12) ao prefaciar o livro "Hist6ria e
Hist6rias de Vida ~ destacados educadores fazem a hist6ria da educagao
rio-grandense" (ABRAHAO, 2001a), escreveu que, em pesquisa por ele
realizada juntamente  com  colegas,  encontrou  nos  educadores  por  eles
estudados   caracteristicas   tamb6m   observadas   em   nossos   destacados
educadores  rio-grandenses.  0  referido  livro  6  oriundo  de  investigapao
realizada  por  grupo  de  pesquisa  por  mim  coordenado  na  Pontiflcia
Universidade Cat61ica do Rio Grande do Sul.

0 desenvolvimento dessa questao -ou seja, da universalidade
de caracter{sticas do pensar e do agjr docente - 6 trabalhado no presente
artigo  em  tres  partes.  Na primeira,  transcrevo  excerto  do referido  Pre-
facio,  com  a  finalidade  de  situar  as  caracterf sticas  comuns  aos  educa-

I  Docente e pesquisadora na PUCRS. Pesquisadora 1  CNpq.



266

dores  de  outros  paises  estudados por  N6voa  e  colegas  e  os  destacados
educadores rio-grandenses.  Na segunda parte,  analiso  z.#  co77crefo  essas
caracterfsticas,    apresentando    extrato   de   narrativas   em    que    foram
explicitadas,  relativamente  aos  educadores  rio-grandenses,  (re)lidas  na
extensao   transversal   das   doze   Hist6rias   de   Vida   desses   destacados
educadores (Abrahao, 2001b). No ljvro, essas caracterfsticas encontram-
se   diluidas   pelas   tres   categorias   que   foram   mais   especificamente
trabalhadas  na  pesquisa:   Formagao,  Vida  Pessoal/Profissional,  Cons-
trngao  de  Identidade.  Para  elaborar o  presente  artigo,  revisitei  as  doze
Hist6rias   de   Vida,   fazendo   nova   leitura  transversal   para   emprestar
visibilidade   is  referidas  caracteristicas  desses  destacados  educadores
que   "as   fazem   universais".   Na   terceira   parte,   apresento,   de   modo
suscinto,  elementos de referencia que auxi]iam na construgao do enten-
dimento  da  categoria  "caracteristicas  universais  da  teoria  e  da  apao
docente".

Os educadores estudados por N6voa

Eis o texto:  "Ao longo da leitura, nao pude deixar de recordar
as angtistias que partilhei  com Jean Houssaye e  outros co]egas  quando,
ap6s teTrnos pul>hotrdo Quinze pedagogues - Leur influence aujourd'hui
(1994),   decidimos   langar-mos   no   trabalho   de   biografar   PGc7¢gog"es
Co#fe77!poraz.#s  (1996).   0  que   fomos   encontrando  revela  tracos   que
estao presentes em muitos educadores,  seja qual  for a sua habitacao no
mundo.  Deixem-me referjr quatro destes tracos, que voltei  a reconhecer
mos `educadores rio-grandenses'.

Em  primeiro  lugar,  uma  ateneao  constante  a ligacao  entre  a
teoria  e  a pratica.  Estes  homens  e  estas  mulheres  sabem  que  o  espaco
educativo nao  existe  sem uma constante referencia a teoria, mas  sabem
tamb6m que esta teoria existe numa pratica, emerge dela, inspira-a e re-
nova-a.  A  dicotomia  teoria-pratica  6  inutil  e  infertil.  0  que  importa  6
descobrir  esse  mcz/.s  que  nasce  da  ligagao  entre  o  'fazer'  te6rico  e  o
`pensar' pratico.

Em segundo lugar, uma mistura curiosa de desconfianca e dc
crenca  em  relagao  a  esco]a.   A   'desconfianga'   1eva  os  educadores  a
acentuar  que  os  seus  percursos  de  formapao  nao  passaram  sobretudo
pela escola;  vein-me  a lembranea o  livro-manifesto da Educapao Nova,
onde Adolphe Ferriere explica 'candidamente' que os grandes sabios sao
o  que sao, mal-grado a escola,  e nao devido  a ela.  A  `crenea',  leva-os a
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sublinhar certas  experiencias  pedag6gicas  e  momentos  particularmente
gratificantes da vida profissional.

Em  terceiro  lugar,  a  conviccao  de  que  6  possfvel  -  de  que
deve ser poss{vel - educar todas as criangas, sem nunca esquecer que s6
ha ensino quando algu6m aprende.  Ser educador 6 nao se contentar com
a obrigato].iedade da instrucao e tudo fazer para que haja aprendizagem.
i   valorizar   a  cultura,   uma  cultura   que   se   inscreve   numa  pessoa,
contribuindo  assim  para  a  sua  formagao.   Eles  sabem  que  a  missao
essencial   6   apresentar   o   mundo   aos   que   chegam:   por   isso,   6   dos
professores  a  primeira  palavra.  Mas  sabem  tamb6m  que  o  processo
formativo ten como finalidade permitir a cada urn `dizer-se pessoa' : por
isso, a ultima palavra pertence aos educandos.

Em quarto lugar, a afirmapao da pedagogia como exercicio de
intervencao    civica.    A    biografia    dos    educadores    define-se    pela
insatisfagao  face  ao  estado  da  escola e pela busca  de  novos  caminhos.
Quando   os  outros  desistem,   eles  continuam  teimosamente   a  querer
formar todos os alunos,  evitando a exclusao  e o  `czpczrffoez.c7'.  Quando os
outros  se resignam,  eles  associam-se colectivamente para, na partilha e
no  trabalho  conjunto,  encontrarem  as  respostas  titeis  e  necessarias.  i
esta  atitude  que  os  leva,  tamb6m,  a dedicar uma ateneao permanente  a
formagao  de  professores.  Eles  nao  ignoram  que  o  es forgo  de  educar,
enquanto  esforco  de  cultura  e  de  relacao  humana,  depende  acima  de
tudo da competencia e do talento dos mestres".

Os educadores rio-grandenses

Relacdo teoria e prdtica

A relapao teoria e pratica pode  ser observada mos educadores

por n6s estudados segundo alguns indicadores.
Urn desses indicadores diz respeito a coer6ncia entre discurso

e agao como pessoa e como educador.  Essa coerencia mostrou-se como
ingrediente   educativo  de   alto   significado,  tanto  no  que   se  refere   a
formapao  de  pessoas  que  tenham  sido  alunos  desses  educadores  no
ensino fundamental  e m6dio, como no ensino universitario.  Excertos de
narrativas como as que seguem mos sinalizam que educar pelo exemplo 6
uma importante expressao da relapao teoria e pratica:

"Educou pelo exemplo".  "Eu o vejo apaixonando-se dia a dia

por   essa   matematica".   "Ligao   de   vida:   inteligencia   e   simplicidade
humildade   e   dedicagao".   "Mestre,   educador,   que  com   sua  sabedoria
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enriqueceu  nossos  conhecimentos  e  que,  com  seu  exemplo,  continua
sempre  a mos  dar a maior aula de clever cumprido".  "Educou atrav6s do
exemp]o,  sendo:  juiz  severo  consigo  mesmo,  com  humildade  sempre
buscou  aprimorar-se;   exigente   com   os   alunos,   nunca  deixou  de   ser
compreensivo; consciente de  sua missao, jamais agju como urn poco de
sabedoria; transbordante de talentos, procurou, modestamente, distribui-
1os por entre os que o cercavam;  inteiramente disponivel,  soube repartir
o    tempo    com    alunos    e    colegas;    dotado    de    elevado    senso    de
responsabilidade, tomou-se urn modelo  a ser imitado".  "Parece-me  que
pela paixao que a gente ten vai despertando, mos outros, o mesmo". "Eu
acho  que  nao  s6  pela  palavra  dela, justamentc  as  palavras  dela  6  que
traduziam  o  que  ela  realizava".  "Seus  fundamentos  pedag6gicos,  suas
posic6es te6ricas Cram profundamente coerentes com sua pratica, nao s6
de ensino, mas de existencia".

Urn outro indicador que permite inferir sobre  a existencia da
relacao  teoria  e  pratica  6  aquele  que  se  refere  a  contextualizapao  da
mat6ria  objeto   de  estudo   e  o  mundo   vivido  dos   estudantes,   o   que
propicf a  ao  professor  planejar  e  executar  as  aulas  de  molde  a  atender
caracterlsticas,  necessidades  aspirag6es  e  possibilidades  dos  educandos
e, a eles, construir urn conhecimento mais significativo:

"A  medida  que   iam  produzindo,   famos   conversando,   eles

comigo  e  eles  entre  eles.   Desses  dialogos  fui  abstraindo  seu  mundo
cultural,  seus  interesses,  suas  nccessidades,  abastecendo-me  de  dados
que,   por  certo,   me   subsidiariam  no  planejamento   e   organizacao   do
trabalho.   Tudo   o   que   surgja  brotava   do   vivido.   Em   cada   encontro
descobria   urn   leque   de   habilidades   e   potencialidades   mos   meninos.
Pintamos,    tecemos,    esculpimos,    costuramos,    cantamos,    daneamos,
dramatizamos, escrevemos, compomos... cada atividade realizada criava
vida pr6pria,  pois  nao  ficavamos  s6  no  ato  de  fazer,  transcendiamos  a
ele".  "Naquela 6poca dan uma boa aula  significava representar as id6ias
de forma clara e conhece-1as a fundo. Entre os nossos professores desse
tempo,   ele   foi   o   dnico   a  preocupar-se   com   a  contextualizapao  dos
matematicos   relacionados   aos   t6picos   estudados   em   Calculo   e   em
Analise".

Ha,  ainda,  outros  indicadores.  Vou  aqui  registrar  urn  mats,
apenas. Trata-se da relaeao univoca teoria/pratica:

"Suas  aulas  Cram  extremamente  organizadas,  num portugues

impecavel,  com  urn  encadeamento  16gico  perfeito  e  urn  formalismo
irrepreensivel que deixavam  evidente o conhecimento profundo qiie ele
tinha da matematica. Nao era urn inovador, mas urn classico. Acreditava
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que   em   matematica   a   teoria   era   fundamental.   Se   ela   tivesse   sido
devidamente estudada, as aplicac6es seriam conseqn€ncias diretas".

Ou, ainda, da relaeao circular teoria/pratica/teoria:
"0 mais importante, foi que aprendemos que tudo est51igado

em tudo, e por isso, todas as coisas estao em pemanente transformacao,
nada  6  imutavel,  a  nossa  vida  amanha  sera  diferente  da  vida  de  hoje.
Talvez  esta  seja  a  lic5o  mais  importante  deste  nosso  convivio".   "Ela
adotava  uma   metodologia  muito   especial,  buscando   despertar  nosso
gosto  pelo  sociocultural,  induzindo-nos  a  boas  e  interessantes  leituras.
A16m  disso,  1evava  a  aluna  a  vivenciar  situae6es  que,  provavelmente,
mais tarde, teria de enfrentar, realizando visitas a matemidade  da  Santa
Casa  de  Caridade,  ao  Asilo  das  Meninas,  para  que  compreendessem  a
realidade  do  mundo.  Ofereceu-mos  nao  s6  a  teoria;  1evou-mos  a  colocar
em  pratica   os   conhecimentos   adquiridos".   "Costumava   trabalhar   de
forma  integrada  a  Geografia  com a  Hist6ria,  Latim com Portugu6s  e  a
Ciencia com Matematica. 0 ensino tinha como meta condurir o aluno  a
compreensao, atrav6s da exemplificagao e da pratica, enfim atingir uma
aprendizagem  com  significado.  Notava-se  a  preocupaeao  constante  na
preparagao  das  aulas,  a busca de  aliar teoria  e pratica na  aprendizagem
dos  alunos,  como  objetivo  central  de   sua  atividade   docente".   "Sabia
dosar e articular adequadamente as duas dimens6es do processo ensino-
aprendizagem  com  maestria:  a  articulacao  teoria  e  pratica.  Buscando
permanentemente  esse   equilibrio,  langava  mao   de   diversos  recursos,
estendendo  o  espaeo  da  sala  de  aula  para  alem  dos  limites  fisicos  da
escola".

Forma?do ndo-f;ormal e continuada na vida profissional
Nossos educadores,  sem diminuir a importancia  da educagao

escolarizada,  sublinham indelevelmente  em suas  narrativas  o  valor que
emprestam  a  formacao  nao-formal  e  a  formacao  continuada,  esta,  ja
como educadores, para a sua pr6pria educagao e profissionalizacao.

Dentre   os   doze   educadores,   alguns   aprenderam  artes  e  as
primeiras   letras   em   casa,   com   a   mac.   A16m   de   valorizarem   essa
iniciagao, uma educadora, a primeira mulher a ocupar uma Secretaria de
Estado no Rio Grande do Sul, explicita que ate em decis6es importantes
para a area a inf]u6ncia da pedagogia materna pode ter se feito presente:"Eu  estava  no  meu  gabinete  (da  Secretaria  de  Educacao  e

Cultura  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul)  e  recebi  urn processo  para
assinar, com o qual eu nao estava de acordo. 0 que ali se propunha feria
principios fundamentais da educacao.  Eu bati na mesa, irritada, e falei:  6
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por estas e outras que nao vou morrer sem criar uma escola. Ai eu acho
que houve uma grande influencia de minha mac. Eu fui alfabetizada em
casa,  ate a  3`  s6rie, quando entrei no Col6gio  Sevign6;  minha m5e tinha
uma  esco]inha  em casa,  onde  ela  ensinava  meus  primos,  meus  irmaos,
mas  n6s  tinhamos  urn  regime  de  escola.  Acho  que  isto  ficou  muito
gravado em mim. Quando eu disse aquilo me reportei  ao meu tempo de
infancia".

Os valores, a cultura, a religiosidade eram aprendidos junto  a
familia:

"Decada  de  1930.  Zona  da  campanha,  meio  rural  onde  ainda

nao  havia  chegado  o  imenso  progresso  dos  meios  de  comunicacao  e
transportes.  As pessoas  viviam mos  campos produzindo  e  criando.  Cada
urn    procurava    preparar    seus    descendentes    para    o    futuro.    Ali
predominavam os  valores tradicionais  da estrutura  familiar,  do  aspecto
religioso,  do  respeito  is  criancas  e  aos  mais  velhos,  da  seguranca  da
cidade  pequena  e  urn  maior  culto   ao   civismo".   "Aos   cinco  anos,   o
processo  de  aprendizagem,  dessa  mulher  que  merece  fazer  parte  da
galeria   dos   "destacados   profissionais   da   educacao",   teve   inicio   no
ambiente  familiar,  sendo preparada  com  seguranca para  o  ingresso  em
escola ptiblica".  "Por influencia familiar adquiri gosto pela cultura".

A  fomacao   religiosa,   que   reputo  como   nao-formal   -   em
virtude  de  qiie  a  epoca  em  que  os  educadores  realizaram  os  estudos
seminaristicos,  esses,  nao  Cram  considerados  equivalentes  aos  estudos
feitos  em escolas regulares  do  sistema de  ensino  -  foi,  igualmente, urn
forte componente de formacao:

"De  uma   familia  extremamente   crista  havia  dela  recebido

influencia  para   seguir  a  vida  re]igiosa  e  tamb6m  por  caracteristicas

pessoais:  calmo,  introspectivo  e  reflexivo".  "De  classe  media  baixa,  de
familia    modesta,    sua    infancia    foi    marcada    pelo    trabalho,    pela
responsabilidade, pelo espirito religioso, que o tern influenciado durante
toda  sua vida,  e,  principalmente, pela vontade  ferrea de  fazer o melhor
naquilo que se prop6e a realizar. Fez estudos seminaristicos".

A formag5o  continuada, ja no  exercicio  da profissao,  foi urn
elemento  poderoso.  Af  se  distinguem  os  Exames  de  Suficiencia,  que
alguns fizeram:

"Em    sua    formacao    continuada    destaca    os    Exames    de

Sufici6ncia2 realizados  entre  1950  e   1956".  "Nos  anos  de   1957  e  1958

2    0s    Exames    de     Suficiencia    eram    promovidos    pela    Campanha    de

Aperfeicoamento   e   Difusao   do   Ensino   Secundario   -   CADES,   para   que   o
professor nao  titulado pudesse  obter o registro  do Minist6rio  da Educagao para
lecionar.  Esse  registro  era  obtido  para mais  de  uma  disciplina,  na  maioria  das
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prestou Exames  de  Sufici6ncia,  mos quais  foi  aprovado  pelas bancas  do
Minist6rio  da  Educacao,  tanto  para  professor  de  Geografia  como  para
lecionar Lingua Francesa e Lingua Espanhola" .

Bern como outras formas ricas de insereao nas comunidades:
"Iniciou o  magist6rio  em  1939,  como  professora primaria  de

classe multisseriada,  onde ensinava,  concomitantemente,  a alunos  de 4a
e  de  5]   series  daquele  n{vel  de  ensino,  em  escola  rural  de  Harmonia,
1ocalidade    de    colonizacao    alema,   jurisdicionada   ao   municipio    de
Montenegro.  Esse  foi,  segundo  a pr6pria narrativa,  urn periodo  em que
auferiu  uma  grande  experi6ncia,  ponto  que  destaca  como  da  mais  alta
importancia em sua carreira.  Chega a afirmar que todo o professor deve
enfrentar uma realidade nova, especialmente em inicio da vida docente,
como  elemento  imprescindivel de  formacao".  "Pela manha  ensinava  na
escola  e  a tarde  ia  com os  alunos para  as  lides  na roca para  vivenciar a
vida  deles.  Nessa  comunidade  s6  se  falava  o  Alemao.  Em  decorrencia
das relac6es interpessoais entre a professora e as pessoas da comunidade
eles  lhe  ensinavam  a  lingua  que  praticavam  e  ela  lhes  ensinava  nossa
llngua patria" .

Houve,   ainda,   outros   importantes   elementos   de   formacao:
viagens,1eituras, cursos realizados ao longo da vida docente:

"A  aprendizagem  da  Lingua  Portuguesa,  para  quem  falava

Espanhol, Frances e Italiano, foi relativamente facil.  A cada cinco  anos,
o  educador  marista  estrangeiro  viajava  para  a  Europa,  o  que  era  urn
principio   da   Congregac5o.   Aproveitava   essas   viagens   para   visitar
universidades.  Ficava poucos  dias  com  a familia,  mas  nao tirava  ferias.
Visitava centros de estudos, bibliotecas, trazia livros, fazia contatos com
autores, organizava cursos com professores universitarios que pudessem
vir  a Porto  Alegre".  "Como  sua  familia  tinha  o  habito  de  viajar  pela
Europa,    conheceu,    desde    muito    cedo,    diversos    paises    daquele
continente.  Dedicava seu tempo  a leituras em Bibliotecas Pdblicas, bern
como   na  da  Embaixada   Americana".   "Viajou   muito.   Ela  percorreu,
quase praticamente o mundo, sempre a mandado, pela Confederagao dos
Professores  do  Brasil,  ou entao  quando  fez uma viagem de  observacao
ao  sistema  de  ensino  mos  Estados  Unidos.  Permaneceu  tres  meses  na
Europa  em  visita  de  observagao  ao   sistema  de  ensino  a  convite  do
Consulado  Britanico  Espanhol  e  da  Alianca  Francesa,  como  h6spede
oficial dos govemos britanico, frances e espanhol. Tamb6m foi ao Jap5o.
A leitura  era  a paixao  dela,  ela tinha uma cultura muito bonita  e,  al6m

vezes  de  areas  diferentes  do  saber,  desde  que  efetuados  os  cursos  e  exames
espec{ficos para cada caso.
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disto,  estes  contatos  com  outros  povos,  viajando".   "Ele,  mais  do  que
niinca,    estudava,    lia    e    pesquisava    as    publicag6es    sobre    ensino-

aprendizagem,  sobre  os  te6ricos  da  educac5o,  tanto  na  Europa  quanto
nos   Estados   Unidos".   "Revela-se,   desde  o   inlcio,   como  algu6m   que

gostava  de  estudar.  Eta retirava  os  livros  da biblioteca  da  escola,  os  lia
durante a noite e, pela manha, os devolvia sem que a diretora notasse, ja
que a mesma nao deixava que os professores levassem livros  da  escola.
Destaca  que  para  a  6poca  os  livros  traziam  inovag6es  que  nao  eram
conhecidas pelas professoras, principalmente  quanto  ao  uso  de  recursos
didaticos".  "Com  a  experiencia  de  anos  de  magist6rio,  acredita  que  ela
nao   6   velha   nas   id6ias,   pois   continua   sempre   estudando,   lendo   e
atualizandonse    e    sempre    fazendo    novas    experiencias".     "Destaca,
tamb6m,  em  sua  formacao,  a  pafticipacao  em  congressos,  seminarios,
encontros  e  cursos  de  atualizagao  como  o  realizado  sobre  Didatica  do
Ensino  Superior  e  aquele  sobre  Avaliacao.  i  urn profissional  que  tern
uma vida de estudos".

A16m   desses   elementos,   os   educadores  por  n6s   estudados
declinaram,  como elementoslchave em sua formagao,  nomes  de antigos
professores, de colegas, de amigos, de familiares - em especial, da mae
~ o que nos fez concluir da importancia das relac6es interpessoais para a
formacao desses educadores.

A ocupa€do (teoria e apao) com o processo formativo dos
educandos

As  falas,  a  seguir  transcritas,  mos  dao  a  dimens5o  do  que
N6voa  ressalta  como  valorizacao  da  cultura  universal  e  da  cultura  do
aluno como urn direito a aprendizagem deste, bern como  o respeito  que
o  educador tern para  com  o  direito  de  o  ahmo  "dizerLse  como  pessoa"
(N6voa,  2001, p.11).

0 primeiro  indicador revela o processo  ensino-aprendizagem
como  resultante  de  uma  teoria  e  de  uma  pratica  educativa  cooperativa
entre    educador   e    aluno,   processo,    esse,    entendido    como   via   de
construcao identitaria de sujeitos:

"Na acao pedag6gica, ha que  se considerar a Filosofia, ja que

esta  sempre  embasa  os  m6todos   e   as  t6cnicas   de  urn  professor.   Se
acreditares  na  pessoa  como  urn  ser  capaz  de  ser  livre  e  aut6nomo,  o
estilo  de  trabalhar em  au]a  tern que  transparecer  isso.  Portanto,  devera
ser uma  aula  na  qual  se  delegue  responsabilidades  e  que  o  aluno  veja
que  o  professor  6  comprometido  com  a  Educacao.  M6todos  e  t6cnicas
nao  devem  ser  impostos,  mas  propostos  aos  alunos  que,  por  sua  vez,
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devem  saber reagir a estes.  A aplicapao metodol6gica em sala de aula 6
proveniente de urn trjangulo: Filosofia, Personalidade e Metodologia, e a
construgao  do  processo  de  ensino-aprendizagem  dove  ser  conjunta.  A
pr6pria identidade de professor 6 construida na interacao com os alunos
e  permanece  inacabada, ja que  esse processo perdura por toda a vida".
"Realmente,  formamos urn grupo,  eu me  comprometi  com  eles,  eles  se

comprometeram entre si e comigo. Dois anos foram suficientes para me
mostrar que  educapao  se  faz  com  ousadia,  com confianga,  com  apao  e
com   muito   afeto.   Nesse   espago   de   tempo   observei   mudanga   no
comportamento dos adolescentes".

Outro    indicador    diz    respeito    a   atitude    dialogal    como
metodologia   de    apreensao   da   realidade,    das   necessidades    e    das
expectativas  dos  alunos  referentes  a  escola  e  ao  processo  de  ensino-
aprendizagem:

"Comecei  a  investir  nos  que  produziam,  incentivando-os  e

elogiando-os,  sem  esquecer  de  oferecer  espago  igua]  aos  indecisos  que
nao  queriam  expor-se  logo  de  inicio.  A  medida  que  iam  produzindo,
famos  conversando,  eles  comigo  e  eles  entre  eles.  Desses  dialogos  fui
abstraindo   seu   mundo   cultural,   seus   interesses,   suas   necessidades,
abastecendo-me    de    dados    que,    por    certo,    me    subsidiariam    no
planejamento e organizapao do trabalho". "i importante colocar que esta
teia interativa nao tinha a conota¢ao de  sermao, mas de dialogo aberto,
sem  meias  verdades,  mas  era respeitoso  e  amoroso.  Tudo  o  que  surgia
brotava do vivido. 0 fato de poder falar ajudava estes meninos-adultos a
descobrirem-se e a perceberem que a agonia da dtivida 6 inerente ao ser
humano: dela nao podemos fugir, mas podemos admjnistra-la".

A  preocupapao  com  que  a  mat6ria  do  conhecimento   seja
significativa  para  o  aluno  e  possa  por  ele  ser  resignificada  6  outro
indicador   de   que   o   professor   valoriza   urn   processo   formativo   de
qualidade para o educando:"i    urn    educador    que    ama    os    alunos,    interessado    na

aprendizagem  significativa  e  na  formacao  de   urn  sujeito  aut6nomo.
Valoriza  e  exerce  o  autodomfnio,  a  compreensao  e  a  afetividade".  "A
Lfngua  Latina  como  se  sabe,  nao  e  assim  tao  simples,  ja  que  nao  6
falada.   Da   forma   como   eu   estava   trabalhando   estava   castigando,
martirizando meus alunos, apenas para cumprir urn ementario. Precisava
fazer urn estudo do Latim mais acessivel, mais agradavel, mais a servigo
da Lingua  Portuguesa.  Elaborei  uma nova proposta para o ensino dessa
lingua,   mudando-a  para   Lingua   e   Cultura   Latjna.   A   partir   de   urn
hist6rico  sobre  a  Lingua Latina,  procuro  incentivar os  alunos  para  que
prestem   atengao  para  a  presenga  constante   desta,  pelas  palavras   de
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origem  latina,  em  nossa linguagem  diaria,  nas  citap6es,  mos jomais,  na
linguagem  jurfdica,   mos   monumentos,   mos   lemas   das   universidades,
mostrando  seus  significados".  "Ele  aproveitava  as  aulas  de  Geografia,
para    mos    proporcionar    cultura    geral,    para    discutir    assuntos    de
transcend6ncia ...,  de interesse mundial.  Aproveitava as aulas de Frances
para discutir Literatura Francesa e  Civilizagao  Francesa".  "Na verdade,
ele  influiu  na  minha  formagao  muito  mats  do  que  todos  os  outros
professores  do  col6gio  pelo  que  ele  me  ensinou  de  vida".  "Com  ele,
nasceu  o   despertar  da  curiosidade   em   saber  como   aconteceram   as
descobertas,    os   problemas    que    surgjram   nas   diversas    6pocas,    o
mediatismo e o imediatismo da ciencia, o paralelismo entre os caminhos
percorridos  isoladamente  e  a  convergencia  para  urn  mesmo  ponto,  a
rivalidade  entre  os  estudiosos,  a  disputa  pela  primazia  da  descoberta.
Tudo isto foi sendo desvendado para n6s com a mesma simplicidade que
caracterizava todas as suas ap5es".

A pedagogia reconhecida como processo civico e a
forma?do de professores

Os     excertos     das     narrativas     que     seguem     evidenciam
indicadores do entendimento  e da agao dos destacados  educadores com
vistas a formapao do cidadao:

"Ele  ensinava  as  crianeas  a  preservarem  o  ambiente  numa

6poca  em  que  ecologia  nao   era  urn  termo  usado".   "Entendi   que  os
adolescentes   com   os   quais   eu  ia  tratar  tinham   sede   de  justica ,...   e
procurei cultjvar esta virtude durante todo o periodo do meu magist6rio.
Inclusive  sendo,  ocasionalmente,  na  opiniao  de  outros,  extremamente
rigido,   duro".   "Batalhou  sempre  por  uma  educaeao   que   suscite  mos
jovens  o  sentido  critico  da  vida,  preparando-os   (para  uma  elaborar
analises criticas a respeito das) press6es sociais, culturais e politicas que
afetam a liberdade.  Uma educacao que rompa com os individualismos e
estimule  a  pessoa  ao  dialogo  e  a acao  na  comunidade  dos  homens,  a
servigo  dos  mais  desamparados".   As  falas   a  seguir  dao   o  relevo   a
indicadores   que   demonstram   o   traba]ho   docente   na  perspectiva  da
inclusao social dos educandos:

"Produzir   alguma   coisa,    sentir-se    util,    ser   valorizado    e

respeitado  tern  contribuido  nao   s6  para  que  os  meninos   que   estao
envolvidos  com  o  projeto  tomem-se  mais  felizes,  como  tamb6m,  tern
servido   de   estimulo   para   que   outros   sintam-se   interessados   para
incorporarem-se   a   ele".   "A   minha   escola   tinha   uma   caracteristica
interessante,  naquela  6poca  tinha  passado  da  administragao  Municipal
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para  a  Estadual.  A  diretora  que  nao  tinha muita  sensibilidade  com  os
problemas dos alunos de periferia, crianeas com fome, criangas que iam
a aula dia sim, dia nao, ou aqueles que nao vinham porque o irmao tinha
que ir com  seu calcado, criangas  que nao lam porque nao tinham o que
comer.  Era  o  tempo  em  que  se  usava  uniforme  e  as  crianeas  nao  iam
porque nao tinham.  N6s professores mos unimos  e,  talvez porque todos
tinhamos    esse    ideal    de    educapao,    de    querer    realmente    educar,
comeeamos a fazer campanhas.  iamos  is  lojas  e  conseguiamos  fazenda
para o unjforme  das  criancas,  que na 6poca se  chamava "creia",  ou urn
algodaozinho   barato   e   n6s   faziamos   os   uniformes.   Conseguiamos
merenda  para  os  alunos,  sobras  de  arroz  mos  engenhos  e  fazf amos  a
merenda.  A  diretora  nao  deixava  fazer  merenda  pois  podiamos  fazer
sujeira.  Esses talvez s5o os tropecos de que eu falo:  urn grupo que queria
e algu6m que nao deixava".  "Ajudar as pessoas a adquirir conhecimento
6  urn projeto  politico.  Ensinar  a  pensar  pela pr6pria  cabega  e  a  serem
criticas  6  uma  atividade  politica.  Sempre  procuro  estimular  o  aluno  a
pensar  e  a  questionar  sua  pr6pria  vida  e  existencia.  A  educagao  e  a
politica,   portanto,   est5o   intimamente   hgadas.   0   projeto   politico   na
educacao  deve  viabjlizar  que  a  escola  se  abra para todas  as  pessoas  de
igual  forma.  Creio  que  nao  podemos  sustentar  uma  sociedade  tendo
elites    intelectuais    enquanto    temos    grandes    minorias    privadas    da
educagao e do ensino.  Como altemativa,  6 importante resgatar uma das
mats nobres fune6es docentes:  a capacidade de humanizar, de encontrar
o sentido humano em todo esse contexto que nos cerca".  "[...] percebe a
educap5o   como   uma   aeao   politica.   Em   decorrencia,   acredita   que   o
espago de aula nao 6 neutro. Ao inv6s disso, defende que o professor nao
pode deixar de vive-1o com paixao, amor, ou mesmo com raiva, ou seja,
com  os  sentimentos  inerentes  ao  ser humano.  A  sala  de  aula  deve  ser
vista  como  urn  espaco  de  socializacao,  com  respeito  a pluralidade,  ds
diferengas, por mais que estas mos incomodem".

Quanto  a  formaeao  de  professores  podemos  trazer  a]guns,
dentre os muitos indicadores que encontramos:

"A gente vive porque tern sonhos, o dia que os perdermos nao

seremos  mais  pessoas  e  muito  memos profissionais.  E  isso  6  uma coisa
que  me  angustia  quando  vejo  tantos  colegas  tao  mo¢os  perdendo  essa
utopia,  esse  desejo,  essa paixao,  esse  desejo  pela  vida.  Que  para mim
vida   e   profissao,   vida   pessoal   e   familiar  e   profissao   formam   uma
simbiose:   eu   sou  urn   todo".   "Penso   que   devemos   trabalhar   nossos
professores  por  meio  de  oportunidades  especiflcas  de  momentos  de
reflexao para que eles revejam o pr6prio processo ensino-aprendizagem,
fazendo do ensino urn processo diferenciado e com sentido humano, em
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toda  a  expressao  da  palavra  humano".   "0  egresso  de  urn  curso  de
formagao de professores deve sempre continuar estudando, para realizar
uma  pratica  inovadora  e   adequada  ao  contexto   social  em  que   esta
inserido   e,   assim,   criar  a  autonomia  de   aprendizagem,   de   aprender
sempre  com  gosto  pela  atividade  que  esta  desempenhando,  condicao
essencial  para  se  ter  sucesso  naquilo  que  se  faz".  "Para  realizar  uma
verdadeira    educapao    deve-se,    sempre,    vcr    o    aluno    com    muita
compreensao, aceitacao, tolerancia, paciencia e afetividade, isto 6, muito
amor,  pois  estes  s5o  aspectos  que  influenciarao  de  forma  decisiva  na
aprendizagem.       Dela      podem-se       retirar      elementos      como       a
responsabilidade  em  oferecer  urn  ensino  de  qualidade  nos  cursos  de
formacao,   pois   a  formapao   de   urn   professor  influenciara  de   forma
sistematica   a   sua   atuagao   docente;   a   importancia   do   conhecimento
pedag6gico  para  urn  desempenho  com  competencia;   uma  formapao
continuada  como  elemento  essencial  na  valorizagao  e  atualizagao  do
profissional da educacao;  o desenvolvimento do gosto pela atividade de
ensinar;  a busca  de  uma  aprendizagem  significativa;  a  valorizagao  dos
nossos  alunos  e  o  ideal  de  que  somos  capazes  de  formar  e  qualificar
proflssionais e cidadaos para enfrentar urn mundo complexo".

Caracteristicas universais da teoria e da acao docente

0 pr6prio N6voa 6 urn dos autores que da sustentapao a id6ia
que   defendo   neste    artigo    a   respeito    da   natureza   universal    das
caracteristicas   apresentadas   por  professores,   em   especial   no   que   se
refere ao pensamento e a apao de docentes, pcla tessitura que esse autor
urde   ao  explicitar  que   "n5o  6  possivel   separar  o  eu  pessoc7/  do   eu
pro/ssz.o#cz/,   sobretudo  numa  profissao  impregnada  de  valores  e  de
ideais e muito exigente do ponto de vista do empenhamento e da relapao
hunana"  (N6VOA,   1995,  p.  7),  evidenciando  claramente  a  natureza
sociocultural  da pratica  docente  e  seu imbricamento  com  a constrngao
do ser professor.

Esse,  6  urn  fen6meno  que  dispensa  fronteiras  geograficas  e,
ate mesmo, 1imites temporais, ao qual devemos estar atentos, pois "o que
esta  em   caiisa  6   devolver  aos  leitores,   atrav6s  da  sz.77924/czrz.dczc7e  e  da
espec;#cz.c/czc7e, o  'mundo'  que reside na hist6ria de cada urn.  Ao lermos
estas  vidas,  sentimos  a  sua  '1ocalizaeao'  mum  dado  espaco-tempo,  mas
tfi:sTcba6sTdaapr:sn::;:s::indcarde:;"?Re6Va6AT:1;t81,P;::o;:6mdasfronteiras
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Nossos  professores  sao  sujeitos  hist6ricos  desde  que   "cada

pessoa  mobiliza  seus  conhecimentos,  os  seus  valores,  as  suas  energias,
para   ir   dando   forma   a   sua   identidade,   mum   dialogo   com   os   seus
contextos"   (MOITA,1995,  p.113),   razao  pela   qual   a  pesquisa   que
originou os  dados ora trabalhados teve a  intencao  de  "capturar sentidos
da   vida   social   que   nao   s5o   facilmente   detectaveis...   (buscando)   o
sentido do tempo hist6rico e o sentido das hist6rias  submetidas a muitos
processos  de construeao,  de  reelaboracao  de  identidades  individuals,  de
grupo,  de  genero,  de  classe  em  nosso  contexto  social"  (Santamarina  e
Marinas  (1994,  p.  259),  trazendo  aportes  das  hist6rias  contextualizadas
de  educadores  na  dimensao  n5o  s6  pessoal,  mas  tamb6m  nas  demais
dimens6es,  principalmente  na profissional  e  sociopolitica que  aliuela  se
imbricam.

Os        educadores       rio-grandenses        que       privilegiamos,
atuaram/atuam  muito  significativamente  nessas  dimens6es,  exercendo
seus talentos, seu saber e seu empenho de forma a agir tendo em vista a
transformacao  dos  principals  condicionantes  micro  e  macroestruturais
embargadores  de  que  educadores possam ser profissionais  da  educaeao
de    modo   pleno.    0    material    coletado    (constituinte    de    narrativas,
documentos,  videos,  fotos)  e  a  metodologia  de  analise  empregada  mos
permitiram urn entendimento mais organico, nao s6 das individualidades
em estudo como, igualmente, do contexto educacional rio-grandense em
que  essas  individualidades  se  inseriram/inserem.  Isto porque tratamos  o
material de analise como de carater dial6tico, entendendo as hist6rias de
vida  dos  educadores  como  inseridas  em urn sistema,  de  tal  modo  que,
sem  serem desvinculadas  do momento  da enunciacao  ou  do enunciado,
sao  tratadas  como  hist6rias  de  sujeitos  que  se  constr6em  desde  dentro
dos    condicionantes    micro    e    macroestruturais    do    sistema    social
(SANTAMARINA;  MARINAS,  op.cit.),  razao  pela  qual  interpretamos"as  hist6rias  mos jogos  e  dimens6es  de  sua  tessitura  (contexto  e  o  que

esta tecido com),  mas, tamb6m, na dimensao da construcao do  sujeito. . .
para  situar  as  hist6rias  de  vida  em  seus  sujeitos  e  processos  plurais"
(SANTAMARINA; MARINAS, op.cit. p. 272).

Nesse   sentido,   nao   perdemos   de   vista   a   perspectiva   que
entende   a   construgao   da   identidade   profissional,    segundo   Lessard
(1986), como  a relagao que o professor estabelece com a profissao, com
seus colegas e a construgao simb61ica que essa relacao implica, tanto no
campo  pessoal  como  no  interpessoal,  com base  nas  representac6es  que
os  professores  elaboram  a  respeito  dos  aspectos  da  atividade  docente
que compreende:  o capital de conhecimentos - saber fazer e  saber ser -
que  embasam  a  pfatica  docente;  as  condig6es  do  exercicio  da  pratica



278

docente,  em  especial  de  autonomia,  controle  e  contexto  de   atuacao;
pertinencia cultural  e  social da pratica pedag6gica;  estatuto profissional
e prestigio social da profissao docente.

Dentre   os    12    educadores    selecionados   para   estudo,   seis
viveram/vivem,   atuaram/atuam   e   marcaram   gerac6es   em   diferentes
localidades.   Os   demais,   viveram/vivem   e   atuaram/atuam   na   capital
gaticha. Na linha de tempo os destacados educadores preenchem espagos
que se estendem de nascimentos ocorridos de  1895 a  1955, com vida titil
no  que  respeita  a formagao  escolar  de  1902  a  1979  (sem  considerar  a
formacao  continuada)  e  com  vida  titil  de  atuacao  de   1922  ate  os  dias
atuais.   Isso   significa   que   os   destacados   educadores   vivenciaram,   no
conjunto,  diferenciadas e importantes fases da conjuntura s6cio-politico-
econ6mico-cultural  brasileira  e  rio-grandense,  com  profundos  reflexos
na  educacao  e  na  vida  dos  cidad5os,  em  geral  e  de  nossos  destacados
educadores,   em   particular,   ben   como   condicionaram/condicionam,
tamb6m eles,  a  instancia  superestrutural condicionante,  em  especial  nas
diferentes comunidades em que se formaram e atuaram.

A  hist6ria  de  vida  de  cada  urn  desses  educadores  6,  pois,
riquissima  do  ponto  de  vista  individual  e  social.  Podemos  perceber por
meio  das  narrativas  e  dos  documentos  consultados  que  cada  hist6ria  se
fez   e   se   refez   fortemente   influenciada   e   condicionada,   no   periodo
correspondente,  pelo  quadro  conjuntural  do  Rio  Grande  do  Sul,  este,
remetido ao contexto nacional, e, mesmo, intemacional, mas, e com toda
a   certeza,   condicionando   fortemente   essas   mesmas   instancias   numa
dial6tica em qiie a hist6ria individual e a hist6ria  social  se  imbricam,  se
implicam,   de   tal   modo   que   essa   razao   dia]6tica   pode   permitir-nos
"alcancar o universal  e  o geral  (a  sociedade)  a partir do  individual  e  do

singular (o homem)" (FERRAROTTl,1988, p. 30).
Nao 6 por outra razao, mas, sim, em virtude da universalidade

das  caracteristicas  da  teoria  e  da  pratica  docente,  que  N6voa  (2001)
detectou caracteristicas comuns entre educadoi.es de  diferentes partes do
mundo  e  "nossos"  educadores, ja  que  "o  que  fomos  encontrando  revela
tragos  que  estao  presentes  em  muitos  educadores,  seja  qual  for  a  sua
habitacao no mundo"  (op.cit., p.11).
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Resumo

Esse  texto  6  urn  dos  resultados  do  trabalho  do  Grupo  de  Pesquisa  de
pesquisa   Hist6ria   e   mem6ria:   o   processo   de   educacao   escolar   em
Criciina-SC,  vinculado  a  Diretoria  de  Pesquisa  da  Universidade  do
Extremo Sul de  Santa Catarina- UNESC. 0 grupo mant6m parceria com
a  Secretaria  Municipal  de  Educacao  realizando  a pesquisa  hist6rica  de
suas unidades de ensino desde 2001. A emerg6ncia da Educac5o escolar
em  Cricihma  no  inicio  do  S6culo  XX  ate  sua  metade  apresenta  duas
peculiaridades:   a   iniciativa   dos   imigrantes   italianos   e   poloneses   em
construirem escolas  comunitarias para seus  filhos/as  e  as  iniciativas das
empresas     carbonfferas     da     cidade,     tamb6m     na     construcao     de
educandarios.   Esse   artigo  mostra  alguns  aspectos  da  educacao  e  da
infancia em urn dos bain.os de Criciina, o Bairro Mina Uniao, por meio
de  urn registro  escolar  do  ano  de  1945,  pertencente  a Escola  Reunida
Engenheiro Fitiza da Rocha, relacionado com outras fontes. A escola foi
construida em uma parceria entre a mineradora estabelecida nesse lugar
e  alguns  "colonos".  Foi  mantida  pela  mesma  mineradora  em  parceria
com  a  Prefeitura  Municipal.  Durante  os  trabalhos  de  coleta  de  dados
encontramos  a  primeira  professora  da  escola  e  com ela,  guardados  em
sua residencia, varios documentos, 1ivros, fotografias e cademos de todo
o tempo em que fora professora. Entre os documentos 0 livro de registro
diario  da  freqtiencia  e  da  avaliacao  dos  alunos  e  alunas,  comumente
designado     como     "1ivro     de     chamada",     apresenta-se     como     iim
armazenador  de   informac6es,   urn  arquivo   e   como  urn  evocador  de
lembrangas  quando  tocado  e  manuseado  pela  professora  que  escreveu,
em suas paginas, os registros escolares de meninos e meninas que foram
seus  alunos.  0  ]ivro  e  a  mem6ria  da professora  mostram a experiencia
pedag6gica  da  educadora,  a  politica  educacional  daquele  tempo  e  as

I Professora  dos  Cursos  de  Hist6ria  e  Pedagogia  da Universidade  do  Extremo

Sul Catannense-UNESC e Diretora do Departamento de Patrim6nio Hist6rico da
Fundagao Cultural de Criciiina-FCC/ Prefeitura Municipal.



282

interveng6es   das   Atividades   Carboniferas  na  educacao   das   crianeas,
filhos e filhas de operarios mineiros.

Na  Esco]a  Particular  Engenheiro  Fiiiza  da  Rocha,  na  cidade
de Criciina  SC,  entre  1945-1947,  D.  Carm6la Milanese  chamava todos
os  dias  seus  alunos  e  registrava  a  freqii6ncia  em urn livro  especial para
tal registro.

Cinqtienta  e  sete  anos  depois,  n6s  encontramos  este  livro  na
residencia  de  D.  Carm6la.2 A16m  do  livro,  outros  materiais  fazem parte
do   arquivo   pessoal   da   professora.   Ela  teve   o   cuidado   de   guardar:
cademos  de  piano  de  aula desde  1952,  livros de leitura,  urn cademo de
recado para os  pais,  muitas  fotografias,  e tantos  outros  documentos que
envelhecem  juntamente  com  a  professora  e  revelam  sua  experiencia
como   educadora.   Estes   documentos   apresentam-se   diria  Eclea  Bosi,
como "objetos biograficos."3 0u, como urn lugar para ancorar mem6ria.
Mem6ria  que  6  individual  e  coletiva,  pois,  por  esse  arquivo,  e  pelas
lembrancas  da professora pode-se tecer parte  da trajet6ria  da  educacao
nesta escola.

Entendendo, que as pesquisas em hist6ria da educacao podem
caracterizar   as    relag6es    sociais    existentes    em   uma   determinada
iustitui¢do  ou  as  influencias  deixadas  por  alguma  prdtica  educativa.4
Essa  experiencia  educativa  apresenta-se,  como  ponto  de  partida  para  a
discuss5o sobre algunas quest6es da infancia, em Morro da Mis6ria, na
6poca, conhecido tamb6m por Morro da Cruz, hoje Mina Uniao, urn dos
bairros do municipio de Cricidma.

A   pr6pria   construeao   da   escola   oferece   elementos   para
visualizar a  questao da infancia e, D.  Carmela recorda desta construcao,
pois foi a primeira escola que lecionou,

Eu me  formei  em  que  ano Nice?  [Pergunta para a fllha]
43?  Ai,  em 44  eu nao  trabalhej,  foram me procurar mas
eu nao lecionei. Quando foi 45, fin de 44, ja era na Mina
Uniao  [refere-se  a  mineradora  que  havia  no  local],  mos
moravamos la,  em  Morro  da Mis6ria.  Ai  o  Jos6  Contim
Portella,  que  era o  encaiTegado da Mina, porque  a Mina

2 Durante pesquisa sobre a hist6ria da educagao no municipio de Cricidma.

3 BOSI,  Eclea.  A4lemc}rz.a  e  Socz.ecJczc7e:  Lembranca  de  velhos.  2.  ed.  Sao  Paulo:

EDUSP,1987.p.  360.

KENSKI, Vani  Moreira.  Mem6ria e pratica docente. In:  As faces da mem6ria.
BRANDAO. Carlos Rodrigues. (org).
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tinha uma porgao  de  s6cios,  e  o  Portella al6m  de  s6cio,
era o chefe la da Mina. Entao, ele resolveu experimentar:
-"Diz  pra   Carmela  fazer  un   recenseamento,   se   fiver
aluno  suficiente  aqui,  a  Mina  vai  construir uma  escola,
junto  com  os  colonos."  Porque  os  alunos  de  la,  vinham
todos na Margem da Estrada Geral, que da uns 4 Kin de
I.\    .-

A  escola  recebeu  o  nome  de  Escola  Particular  Engenheiro
Fitiza  da  Rocha  de  agosto  de  1945  a julho  de  1946,  de  acordo  com  o
registro  encontrado  na pagina  37  do  livro  de  chamada: 4  e,`'c`oJcz cJet.xt7%
de-  funcionar  como  particular  tendo  passado  para  e,?t?dual   no   dia
J2/'07/46.  Era  particular,  porque  a  Carbonifera  a  mantinha,  pagava  as
professoras e garantia a manuteneao do pr6dio.

Na  d6cada  de  1940  a  cidade  de  Cricidrna  vivia  o  apogeu  da
mineracao. Neste periodo,  de acordo com dados do IBGE,  a populacao
de  Cricitima  praticamente  dobrou,  com  a  migracao  do  litoral  e  regiao
serrana,  de  pessoas  que  vieram trabalhar nas  atividades  carboniferas:  A

E:3=ianct::.6e#[g]r9a:2;eersatad:u:71:]5c:;ue'aepmaft]]:5d°ep[ags[S;uppoarr6am;°n.:s5t:
periodo, decada de  1940, outras mineradoras instalaram-se na cidade e a
migracao aumentou consideravelmente.

Antes   deste   ciclo   de   migracao,   a   maioria   da   populagao
criciumense era formada por imigrantes europeus.  A primeira leva deu-
se   em   1880   por  imigrantes   italianos,   sendo   que,   em   1890/91   e   92,
vieram tambem,  levas  de  imigrantes  alemaes  e  poloneses.  A  imigragao
italiana  em  Cricitirna,  ocupou  lotes  em  todo  territ6rio,  inclusive,  na
regiao  conhecida  como  Morro  da  Miseria.  Hoje  o  local  6  conhecido
como  Mori.o  da  Caixa  D'agua  ou  Morro  da  Cruz,  e  a  nomenclatura
oficial:   Bairro   Mina   Uniao.   0   none   de   Mina   Uniao   refere-se   a
Carbonifera  instalada  no  local  na  decada  de  1940.  Esta nomenclatura  6
un dos exemplos, de varias marcas identitarias  da cidade  que reportam
ao  tempo  da  mineragao,  pois  existem  varios  nomes  de  bairros,  ruas,
escolas e alguns monumentos. Estes locais apresentam-se como "lugares
de  mem6ria"  da  mineracao.  0  pr6prio  nome  da  escola  referida  neste

5 Milanese Carm6la.  Entrevista realizada por Marli de  Oliveira Costa.  Cricitima,

27/02/2002.  Carmela  Milanese  nasceu  em  06/11/1926  em  Morro  da  Mis6ria,
Cricitima- SC.
6 Dados do IBGE, recenseamento demografico de  1940 e  1950.
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artigo, 6 uma destas marcas e refere-se a urn dos engenheiros que vieram
desembocar as minas na cidade.7

Quem  caminha  pelas  estradas  deste  lugar  mos  dias  de  hoje,
encontra uma paisagem bastante heterogenea, ao lado de alguns campos
de  cultivo  agrdrio,  cenas  de  mineracao.  Terras  cobertas  do  rejeito  do
carvao,   conhecido   como    "pirita".   Desta   forma,   essas   duas   fontes
econ6micas  v6m  convivendo  e  sofrendo  com  suas  diferencas  desde  o
in{cio do S6culo XX.  Se o cultivo agrario convive ate os dias atuais com
a mineracao,  e  se,  a mineracao alterou a paisagem anterior do local,  de
forma seme]hante, as familias operarias mineiras da  la e da 2a metade do
s6culo XX, passaram a conviver com familias de colonos, descendentes,
principalmente   de   italianos   e,   nesta   convivencia,    as   diferencas   e
estranhamentos  foram notaveis.8 A convivencia deuLse  desde o trabalho
na  mineracao,  pois   os  colonos  tamb6m  trabalhavam  na  mina   ate   o
convivio    mos    locais    de    sociabilidade:    igreja,    clube,    escola    e    na
vizinhanca   das   moradias,   embora   os   migrantes   habitassem   as   vilas
operarias9 e os colonos morassem em casas mais afastadas destas vilas.

Minha incomodagao neste momento,  diz respeito  is criancas,
tanto   das   familias   de   imigrantes   quanto   das   familias   de   operarios
mineiros.   Pois,   esses   sujeitos,   filhos   e   filhas  de   colonos   e   mineiros

passaram  a  conviver com outra  16gica  econ6mica,  a mineracao  e  outra
16gica  cultural,  a  convivencia  com  pessoas  com  costumes  e  modos  de
vida diferentes dos seus. E, freqtientavam a mesma escola.

Neste  trabalho,  nao  darei  conta  das  relac6es  de  convivencia
entre  as  criancas  destes  diferentes  grupos  cu]turais, ]°  mas,  procurarei
perceber  pelas   fontes   que   disponho   algumas   das   preocupac6es   em
relacao a infancia.

7 Criciina tamb6m possui uma run no centro da cidade com este nome.

8  Ver   3°   cap.   COSTA,   Marli   de   Oliveira.   "4r/es'   de   y7.vcr":   Recriando   e

Reinventando   Espacos-   Mem6rias   das   Familias   da   vila   Operaria   Mineira
Pr6spera/    Criciiima    (1945-1961).    Dissertagao    de    Mestrado.    Florian6polis:
UFSC,1999.
9  A   construcao   das   vilas   operinas,   foi   uma   altemativa   encontrada   pelos

mineradores na 6poca para abrigar os operarios mineiros e suas familias em toda
a cidade.
10 Pela limitagao das fontes que disponho e pela limitagao Deste texto.
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Chamando a infancia

Que  infancia  este  livro  podera  chamar?  Que  concepgao  de
infancia  encontra-se  em  suas  paginas?Que  relap6es  com  as  crianeas,
ficaram  registradas  neste  livro?  As  paginas  amareladas  do  livro  de
chamada vao ao encontro das lembraneas, ds vezes nebulosas, da antiga
Professora,   pois   apresentou   dificuldades   em   recordar   varias   vezes
necessitando da  ajuda de  sua filha.  Dentro  do livro,  al6m dos registros
dos  nomes  dos  alunos  e  alunas mostrando  sua descendencia 6tnica,  da
freqtlencia, da avaliapao, das admiss6es e evas6es encontram-se bilhetes
esquecidos,  boletins  em  branco,  santinhos,  formando  no  pr6prio  livro
urn arquivo de relfquias.

0 livro de chamada nao se apresenta apenas como urn objeto
de  mem6ria,  urn  "evocador"  das  lembrangas  da  professora,  mas,  na
qualidade   de   documento   escrito   apresenta-se   como   armazenador  de
informag6es,  que  permitem  comunicar  atrav6s  do  tempo  e  do  espago,

::::set::Tdfs::::r:St::S:::S:mpapsrs°acgeesi°ddaee¥:;:aap;:dL:veam:nvz]:::?,1?
permitindo  compreender  a  narrativa  da  professora,  ao  mesmo  tempo,
que essa narrativa 6 reiterada ou nao pelo registro.

Antes de visitarmos o livro,  vamos encontrar a construgao da
escola nas lembrangas da professora:

[...] entao al', os colonos deram a madeira e a Companhia,
a  Mina  Uniao  na  6poca,  eles,  deram  a  mao-de-obra  e
completaram   o   que   faltava   de   madeira,   deran   os
carpinteiros pra fazer a escola,  o telhado.  A forga malor
foi  da  Companhia,  mas,  os  colonos  tamb6m  tiveram  a
colaboracao deles com a madeira, madeira de lei mesmo.
E,   fizeram   duas   salas   de   aula   e   urn  gabinete   n6   e
comecamos em duas professoras, a outra professora foi a
Hilda Meller."

tt  LE  GOFF,  Jackes.  f7;.sf6rz.a  e  "em6rj.cz.  Lisboa:  Enciclop6dia  Einaudi,1984.

p.  433.
[2 Lembranea de Carmela Milanese.  Cri, 27/02/2002.
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Foto da escola (Arquivo particular de Carmela Milanese)

Em   1945,   as   aulas   comegaram   em   agosto   e   foram   ate
novembro, recomecando em fevereiro de  1946. 4  esco/cz/oz. /.#c}"g#r¢c7cr
dc%cdaemaof::t:od#;094a5,;d:as°u6nsn°:SoCL::re:aa]:h°:n[;..!oAE:.I+\Ach°quen6S

D.  Carm61a  lecionava  na  mesma  sala  para  a  la  e  a  2a  s6rie.
Sendo que na  1 a havia 34 alunos e na 2a,  11, somando 45  alunos em uma
mesma  sala de  aula.  Dentre elcs,  a quantidade  de  descendentes itahanos
no semestre, somava  12 alunos, os descendentes de alemaes somavam 03
e os "brasileiros", 25. Este dado mostra como a populacao na cjdade havia
crescido com a migragao; mostra tamb6m, a preocupapao dos empreLsalios
mineradores em escolarizar os filhos dos operarios mineiros:

[...]   E,  a  Mina  ia  crescendo  e  os   filhos  dos  opefarios
muito   pouco    estudavam,    muito   poucos    mesmo,    os
colonos n5o, ja estudavam, todos estudavam na Margem
de  Estrada  Geral,   mas,   os   filhos   dos   opefarios   Cram
poucos[que  estudavam].  Ai  eu  fiz esse recenseamento  e
deu alunos pra duas salas de aula, pra duas classes.  [...]J4

Pode-se,  entao,  inferir  que  havia  preocupacao  na  6poca  em
escolarjzar   as   criancas,   por6m,   a   maior   preocupacao   era   com   os
meninos,   pois,   o   livro   de   chamada  mos  mostra  28   meninos  paral6
meninas, distribuidos entre os  11  alunos da  la S6rie e os  34 da 2a S6rie.

13 Lembranga de Carmela Milanese.  Cri, 27/02/2002.

14  Idem.
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Esta  relacao  de  genero  desde  a  infancia,  evidencia  naquela  regi5o,  a
exemplo  de  outras  regi6es,  a  diferenca  da  educagao  do  menino  e  da
menina para cumprir  seus pap6is na  sociedade.  A16m  disso,  a  empresa
mineradora tinha interesse  em  escolarizar  sua futura mao-de-obra.  Esta
visao, difundia a id6ia da infancia como urn periodo de preparapao para
a  vida  adulta,  a  crianea  entao  era  percebida  no  sentido  do  "futuro",
alguns   adultos   empenhavam-se   para   garantir   a   formagao   minima
possfvel para obter futuramente uni emprego. Vale a pena lembrar que o
C6digo de Menores de  1927, no Brasil proibiu o trabalho nas fabricas de
criancas  com  ate  12  anos.  Vale  tamb6m  mencionar  que  encontramos
entre  as  fichas  funcionais  da  Companhia  Carbonffera  de  Urussanga-
CCU, fichas de uma crianca com  13  anos, uma com  12 anos e uma com
apenas  07  anos  trabalhando  de   1918  a  1930." 0  trabalho  infantil  na
mineracao  em  Criciina nao  existe  mais,  por6m nao  foi  erradicado  da
sociedade.  No  entanto,  o  que  este  pequeno  texto  tenta  observar  6  a
preocupacao  de  enviar as  criangas para a escola.  Pois, percebe-se  que o
ntimero  de  crianeas  que  ingressaram  na  la  S6rie  ap6s  o  recenseamento
realizado pela professora era bastante grande. 0 que permite indagarmos
sobre o que faziam essas crianeas antes de virem estudar? Mas, que esse
trabalho nao clara conta,  por outro  lado,  uma outra indagagao:  Por que
havia tanta diferenga entre o ntimero de meninos e de meninas?

Ao  perguntar  para  D.   Carm61a  sobre  a  diferenea  entre   o
ntimero  de  meninas  e  de  meninos,  ela  argumentou  nao  saber,  ou  que
provavelmente,   a  outra  professora  havia  ficado   com  a  maloria  das
meninas.  Talvez  nesta  afirmacao  de  "nao  saber",  ou  no  argumento  de
que   a  outra  professora   ficou  com   urn  ninero  maior  de   meninas,
encontramos   o   que   Alistalr   Thomson   fala   sobre   czs   memc5rz.czs   q2{e
escolhemos  para  recordar  e  relatar  (e  portanto,  relembrar),  e  como
damos sentidos a elas sdo coisas que mudam com o passar do tempo.16

De  acordo com os registros no livro de chamada em  1946, o
n`inero de meninas aumentou na sala de D. Carmela, ao memos na turma
da  la S6rie.  Somaram-se  15 meninas para 23 meninos. Por outro lado, o
esquecimento  ou  a  escolha  realizada  pela  professora  a  respeito  desta

]5 Dados coletados durante a pesquisa do Projeto de lniciagao Cientffica-PIC da

Universidade do Extremo Sul Catarinense-UNESC, no periodo de 2000-2001.

:6n;TeHH:s¥6Sr%Mo'rat]efa::a:.e:::±°a:P;#,EarBe£,0;n;a#Z:S%;]sst:b:::r::iaac=:
de Estudos P6s-graduados em Hist6ria e do Departamento de Hist6ria da PUC-
SP.  Sao Paulo: Ed. da PUC,  1997.
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questao,  pode  estar  ligado  a  naturalizagao  na  6poca,  que  o  lugar  das
meninas era em casa, mos servigos dom6sticos.

A16m  da  ausencia  das  meninas  na  escola,  outro  dado  que  o
livro mos mostra 6 a preocupagao com  a freqtiencia dos alunos e alunas.
No mss de agosto de  1945 houve urn total de  11  faltas dos meninos para
09 faltas das meninas, o qual a professora retirou a percentagem de 97%
de  comparecimentos.  No  entanto,  ao  passar de  uma  s6rie  para  a outra,
isto  6,  de  1945  para  1946,  D.  Carm61a  ficou  com  os  mesmos  alunos,
agora na 3a' e na continuidade da  la s6rie.T7 Sendo que possuia 38 alunos
na  la e  07 na 3a.  Percebe-se  aqui,  que houve  evasao  ou transferencia de
04  alunos  da 2a para a 3a  s6rie,  destes  04,  02  Cram meninas.  Embora,  a
freqiiencia fosse boa, havia uma grande preocupaeao com as  faltas dos
alunos.   Urn   bilhete   esquecido   no   livro   de   chamada,   talvez   nunca
enviado,  talvez  devoMdo,  datando  de  1947  evidencia  a  preocupapao
com  as faltas,  ao que a professora mos diz:  ¢s vez'es For re/czxc!me7?fo doLg

ppart:i a:sf:fsep;rre3:%avs:\8a..Iguns  Se  of ;astavam,  mudavam-Se'  entao  a

Freqtlentar  a  escola,  era  entrar  em  uma  ordem  estabelecida,
que  seguia  urn  ritmo  e  urn  padrao.  A  escola  embora  fosse  particular

T7  Como  a  escola  foi  inaugurada  em  agosto  de   1945,  recebeu  alunos  que  ja

estavam na 2a s6rie e encaminhou aqueles que nao estudavam na I a s6rie.
18  t8 Lembranga de Carmela Milanese. Cri, 23/05/2002.
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adotava  o  modelo  difundido  pelo  Estado  de  Santa  Catarina.  0  mesmo
tipo de livro de chamada foi encontrado entre os arquivos de uma escola
estadual. Neste livro encontramos os items que Cram avaliados com notas
de  10 a 100: Comportamento, aplicacao, asseio e civilidade.

Ao  conversar  com  a  professora  sobre  o  significado  desses
items,   ela  precisou  recorrer  a  sua  filha,   que   foi   aluna  na  escola,   e
posteriormente  professora,  para  lhe  ajudar  a  recordar.  No  trabalho  de
lembrar,  muitas  vezes  precisa-se  da  ajuda  do  outro,  qiie  pertence  ao
mesmo  grupo  de  convivio,  trabalho  ou  familia.  Pois,  geralmente  sao
partes   integrantes   da  pr6pria  lembranga,   assim,   a  filha  lembrava  e
ajudava a mac a lembrar o que a principio havia esquecido.

Suas  recordap6es  sobre  a  avaliacao  iniciaram  assim:  com  o
livro  nas  maos  lia  os  nomes   e   via   sua  letra  nas  notas  registradas,
efxocr+aHmmHt%°;asL::ndh:s:esees#sssen°#oausef%md::zS:a::saAsn;tra]%9eiea:A+nz:#dso

uma  auto-avaliagao  observando  o  passado  com  o  olhar  do  presente,
pediu-me   que   nao   colocasse   as   notas   no   trabalho   que   eu   estava
escrevendo.  D.  Carm61a 6 uma lideranca na comunidade que mora, tern
muito orgulho da famflia que pertence, 6 muito admirada pelas pessoas,
e,   cuida   muito   de   sua   imagem.   Aliastair   Thomson,   nos   fala   da
necessidade de compor urn passado com o qual possamos conviver2° que
possa afirmar a visao que temos dc n6s mesmos de nossa identidade. No
caso, da professora a identidade de uma professorajusta e boa.

Depois.  seguimos item por item.  Por aplicacao  era atribuida
uma nota referendando a dedicapao dos alunos e das alunas em todas as
disciplinas, era o aproveitamento dos conteridos. Neste item percebi que
tanto  os  alunos  descendentes  da  imigragao  de  italianos  e,  ou  alem5es
quanto  os  chamados  "brasileiros"  recebiam  a  mesma  nota,  ben  como
nao  havia  diferenca  entre  os  meninos  e  as  meninas.  E,  que  contetidos
eram  trabalhados?  Esquecido  dentro  do  livro  urn  boletim  em  branco
revelou  os contetidos:  redacao  e  gramatica,  1eitura e  interpreta¢ao  oral,
iniciagao    matematica,    cultura    geral,    atitudes,    habitos    e    praticas
educativas.  Pode-se  perguntar:  como  os  descendentes  de  outras  etnias,
aprendiam o portugues? Como Cram suas oralidades? Quais os crit6rios
que   a   professora   utilizava   para   levar   em   conta   as   difereneas   na

t9 Depoimento de Carmela Milanese. Cri, 23/05/2002

20 THOMSOM,  Aliastair.  Recompondo  a  mem6ria:  quest6es  sobre  a  relapao

entre Hist6ria Oral e as mem6rias. PROJEro fr/Src)A/4:  Revista do programa
de Estudos P6s-graduados em Historia e do Departamento de Hist6ria da PUC-
SP.  Sao Paulo: Ed. da PUC,1997.
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convivencia  com  a  linguagem,  visto  que  os  descendentes  de  europeus
convjviam  em  casa com  outra  lfngua.  Se  as  avaliac6es  nao  mostraram
diferenea  entre  urn  grupo  e  outro,  pode  significar  que  a  professora
possu{a  criterios  especificos  na hora  da  avaljagao.  Ela,  a  principio  nao
recorda como fazia isso.

Quanto  ao  asseio.   Diariamente  eram  feitas  observae6es  da
limpeza  pessoal,  do  vestuatio  e  do  material  escolar.  E,  aplicada  uma
nota.  0  registro  encontrado  mostra  a  nota  100  para  todos,  embora  a
professora  recorde   que   havia  crianeas   "mais   relaxadinhas"   e   outras"mais limpinhas".  Algumas com problemas na limpeza das  unhas,  com

piolhos. Para compreender a imagem corporal da maioria das criangas 6
preciso   perceber   o   espago   em   que   habitavam:   As   Vilas   Operarias
Mineiras,   construidas  pelas   mineradoras,   Cram   compostas  por  casas
erguidas  sobre o rejeito do carvao e  era,  muito comum  a falta de  agua,
devido  a forma como  era realizada a extracao do mineral,  que  destruiu
os manancjais de agua em toda cidade.
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Uma  cena  muito  comum  era  vcr  as  crianeas  brincando  ou
trabalhando  mos  "montes  de  pedra",  que  eram  montes  do  rejeito  de
carvao como mostra a foto da Mina Uniao da d6cada de 1940.

No  entanto,  a professora avaliava com  a nota maxima todos
os alunos.  Sera que compreendia a realidade de onde vinham? Sera que
possula  uma  outra  compreensao  de  asseio?  As  preocupag6es  com  a
higienizagao  das  familias  operarias  jniciaram  efetivamente  na cidade  a
partir  da  d6cada  de   1950,  em  fungao  do  alto  lndice  de  mortalidade
infantil.  As  mineradoras  em  toda  cidade  realizaram  parcerias  com  o
SESI  e  a  Igreja  Cat6]ica  enviando  para  as  vilas  assistentes  sociais  e
freiras, que ensinavam cursos de nog6es sanitarias.21

Urn  outro  item  era  a  civilidade.  Para  minha  surpresa,  este
item nao estava, como pensava, ligado a questao civica. D. Camiela nao
recordava o que isso representava, necessitou pedir ajuda para sua filha,
que  lembrou  tratar-se  da  percepgao  de  se  o  aluno  ou  a  aluna  sabiam
tratar as pcssoas com rcspcito, se nao Cram agressivos, brutos, se sabiam
nog6es de cumprimento, pedir licenga, desculpas, ou seja, estava ligado
a   urn   c6digo   de   civilidade.   Nem   todos   os   alunos,   receberam   nota
maxima neste  item.  A  avaliapao  deste  item  estava relacionada  com  urn
outro, que era comportamento.

A16m  das  notas  os  alunos  e  alunas  recebiam  conceitos  de
acordo  com  a nota  mos  items  mencionados  anterioriiiente.  Os  conceitos
Cram realizados por meio dc simbolos:  F, para o aluno que recebia notas
acima de  90  em todos  os  items  e  significava urn aluno  ou aluna  Forte.
M, para os alunos que recebiam variae6es ente 65 a 85 em todos os itens
e  significava  urn  aluno  ou  uma  aluna  de  M6dio.  Aqueles  que  tiravam
notas abaixo de 65, recebiam  entao,  o conceito T,  que representava urn
aluno ou uma aluna, Tardo ou Tarda. Estas representap6es, fazem parte
da hist6ria da avaliaeao escolar, e materializam formas de classificagao e
enquadramento.

As  fontes  apresentam  limitag6es  para  a  compreensao  e  uma
major  problematizagao  da  questao  proposta,  no  entanto,  instigam  uma
investigacao,  mostram  que  a  infancia  como  uma concepgao  construida
historicamente   apresenta  caracterfsticas  pecu]iares   de   acordo   com   o
tempo   e   o   espapo.    Essas   peculiaridades,    ao   serem   descortinadas
oferecerao  visibilidade  para  uma  "fase  da  vida",   que  em  Morro  da
Mis6ria, recebia de alguma forma a preocupagao dos adultos.

2[  Ver  COSTA,  Marli  de  Oliveira.  ''4r/es  cJc  yr/.ver''..  Recriando  e  Reinventando

Espagos-  Mem6rias  das  Fam{lias  da  vila  Operaria  Mineira  Prdspera/  Cricitima
(1945-1961).  Dissertagao de  Mestrado.  Florian6polis:  UFSC,1999.



292

As   lembrancas   da   professora   mostram   a   importancia   da
Hist6ria Oral, para garantir voz aos objetos de mem6ria.  Por outro lado,
1idar   com   as   lembran¢as   de   algumas   pessoas   vivas,   6   encontrar
esquecimentos e  silencios  e requer cautela e  cuidado, pois, nem  tudo  e
permitido revelar, principalmente quando uma revelapao pode prejudicar
a imagem da pessoa entrevistada.

Ao me retirar deste texto, penso que o livro de chamada e as
lembrancas da professora, chamaram para a tentativa de enquadramento
da  infancia  na  escola,  na  temporalidade  e  espago  de  minerapao.  Uma
infancia  marcada  pelas  avaliag6es  e  os  conteddos  que  deveriam  saber
para    tomarem-se    adultos.    A    construcao    da    escola    evidencia    a
preocupagao  com  o  futuro  do  trabalhador,  o  curriculo  escolar  era bern
vindo  para  o  ramo  industrial  que  emergia neste  perfodo  em  Criciina,
pois era dada enfase mos items: asseio, civilidade e comportamento, o que
ajudaria  a  formapao  do  futuro  "born  empregado".  Fica  no  entanto  em
aberto,  alguns questionamentos:  como  as criancas recebiam  essa forma
de  educagao  escolar?  Como  viam  a professora?  Como  se relacionavam
entre si?

FORMACAO DAS MHNINAS ORFAS E DA
ELITH PELOTHNSE N0 SECULO XIX:

slMILARIDADES E/oU DIFERnNCIACoES?
Patricia Daniela Maciel

Este  estudo  6  parte  da  pesquisa  iniciada  em  2002,  lnstituto  Asilo  de
Orfas   Nossa   Senhora   da   Conceigao:    "quest6es   para   o   estudo   da
educacao   de   meninas   abandonadas   em   Pelotas,   no   s6culo   XIX",
desenvolvida  no   Centro   de  Estudos   e  Investigac6es  em  Hist6ria  da
Educagao (CEIHE), da FaE/UFPEL.

£eeun[::jsetfavs:[a6d::Tcidoar]:sst]?t:±t8oenAsq;o8%neer%'rfat:±cfsosesades:[£s::;d::
Conceicao bern como seu modelo de educacao e instrucao. Sendo assim,
pretendo, nesta comunicac5o,  fazer uma comparag5o do  curriculo e dos
diferentes  contetidos  escolares  e  praticas  educativas  oferecidas  nessa
instituicao de ensino privado primario para meninas 6rfas e abandonadas
com  os   utilizados  por  outras   escolas   e   col6gios   de   ensino  privado
primario para a elite pelotense no s6c. XIX.
Iniciarei com as similaridades nos contendos que "poderiam" generalizar
alguns aspectos de genero na educagao para meninas mas que  ao serem
concomitantemente  analisadas  com  outras  praticas  educativas  e  sociais
revelam-se   em  grandes  abismos  entre   a  formacao   da  elite   feminina
pelotense  e  a  formagao  das  meninas  6rfas  do  Asilo  de  6rfas  Nossa
Senhora da Conceicao.

Considerac6es Iniciais

Este  estudo  6  parte  da  pesquisa  iniciada  em  2002,  Instituto
Asilo de 6rfas Nossa Senhora da Conceicao:  "quest6es para o estudo da
educacao   de   meninas   abandonadas   em   Pelotas,   no   seculo   XIX",
desenvolvida  no   Centro  de   Estudos   e  Investigac6es   em  Hist6ria  da
Educacao (CEIHE), da FaE/UFPEL

i Professora Municipal de Pelotas. Pesquisadora do CEIHE (Centro de Estudos e

Investigac6es em Historia da Educacao).
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ciasse,dass::n::i:tivs:iae;a:I,u:;d[a=stai:ut°or[£esT]So€%86rnfa::°rio6st:ics:nio€:
da  Conceicao  bern  como  seu  modelo  de  educagao  e  instrugao.   Sendo
assim, pretendo, nesta comunicacao, fazer uma comparacao do curriculo
e  dos  diferentes  contetidos  escolares  e  praticas  educativas  oferecidas
nessa   instituicao   de   ensino   privado   primario   para   meninas   6rfaTs   e
abandonadas  com  os  utilizados  por outras  escolas  e  col6gios  de  ensino

privado primario para a elite pelotense no s6c. X[X.
Nesse   sentido,   tendo   como   base   metodol6gica   a   hist6ria

comparada,  pretendo  distinguir  o  que  6  pr6prio  da  educagao  feminina
primaria,  em Pelotas,  no  s6culo  XIX  e principalmente,  se ha  diferencas
na  composicao   de  uma  forma  de  educar  e   instruir  meninas   6rfaTs   e
abandonadas.

A   analise   e   estudo   comparativo   do   curriculo   das   aulas   e
discip]inas   escolares   foi   realizado   atrav6s   de   anincios   das   escolas

8r:Xaadsaienfo:::ns:n::=aei°a¥oenr::Lnct;Lo3(:8o78R);;u:asia::tt:fa°|fs:yJ:cg:
Publica  Primaria  da  Provincia  de   S5o  Pedro  do  Rio  Grande  do   Sul
(1876)4.

0 trabalho  desenvolve uma  reflexao  sobre  como  a  educacao
foi   gestada   atrav6s   de   contendos   e   leis   especificas   para   meninas
caracterizando intenc6es e modelos de educacao diferenciados da escola
privada   na   formacao   e   preparac5o   das   mulheres   do   s6culo   XIX,
demonstrando  o  interesse  desses  espa¢os  de  educag5o  em  garantir  o
exerc{cio   de  pap6is   pr6prios   para   que   elas   desenvolvessem  na  vida
adulta.  Desta  forma,  al6m  do  estudo  destinado  a  formacao  de  meninas
no  seculo  XIX,  temos  presente  neste  cenario,  as  representag6es  sociais
diferenciadas entre a instrucao dessas mulheres qiie ocuparam ambientes
diferentes  de  educacao  e  instrucao.  Portanto,  este  estudo  mos  remete  as
representa¢6es   de   genero   e   de   classe   social   presentes   nos   espacos
educacionais para educacao primaria feminina desta 6poca.

Na  analise  desse  contexto  hist6rico  educacional,  buscou-se
desvelar  a   finalidade   desses   mode]os   de   educacao   ao   direcionarem,
atrav6s   da   instrucao,   intene6es   diferentes   para  mulheres   na   mesma
sociedade.

2 0 Jornal Correio Mercantil encontra-se na Biblioteca Ptiblica Pelotense.
3 0 Estatuto do Asylo de Orfhas Nossa Senhora da Conceigao 6 do ano de  1910.
4 Regulamento da lnstmcgao Publica Primaria da Provincia de Sao Pedro do Rio

Grande do Sul (1876), encontram-se mos arquivos do CEIHE.
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Hscola Privada para mcninas 6rffis X Escola Privada
para meninas da elite: similaridades e diferenciac6es
no ensino primario das escolas privadas de Pelotas

Ao  defrontar  escola  privada  para  meninas  6rfas  e  da  elite
pelotense   foi   possfvel   perceber   similaridades   e   diferencia€6es   mos
cum'culos para o ensino primario.

Iniciarei  com as  similaridades mos  contetidos  que  "poderiam"
generalizar  alguns  aspectos  de  genero  na  educagao  para  meninas  mas
que    ao    serem   concomitantemente    analisadas    com   outras   praticas
educativas e sociais revelam-se em grandes abismos entre a formacao da
elite  feminina  pelotense  e  a  formacao  das  meninas  6rfaTs  do  Asilo  de
6rras Nossa Senhora da Conceigao.

Atrav6s  dos  anincios  Ilo  Jomal  Correio  Mercantil  Pelotense,
no   s6culo   XIX,   percebe-se   uma   grande   quantidade   de   anincios   de
escolas particulares, algumas destinadas para o sexo femjnino.

A grande maioria desses co//egjo,? trazem o none da diretora,
as  materias,  nome  dos professores  e custos  mcm7cze,s'.  Podemos  observar
essas caracteristicas nos anincios das escolas para as elites:

Correio Mercantil,10 de Janeiro de  1878.

Collegio Mine. Jeanneret

Rua S. Miguel n.  153

A  directoria  paticipa  aos  pals  de  suas  alumnas  e  ao
publico     em     geral     que     contractou     para     o     seu
estabeecimento   os   distinctos   professores   Srs.   Carlos
Laquentinie e Camille Tamac.

Materias de Ensino
Portuguez, fi.ancez, geograph].a, arithmetica e historia.
Trabalhos em agulha.

A   introducao   dos   nomes   dos   professores   nos   antincios   6
encontrado  regularmente  e  6 possivel  verificar essa  caracterfstica  como
uma  forma  de  afirmacao  da  qualidade  dos  saberes por eles  praticados.
Tamb6m  podemos  perceber  neste  e  em  outros  varios  antincios  que  as
mat6rias  basicas  eram  portugues,  aritm6tica,  hist6ria,  geografia,   uma
lingua  e  os  trabalhos  manuais.  Nestes  anincios,  o  curriculo  com  suas
disciplinas  basicas,  6  semelhante  ao  oferecido  no  asilo  para  meninas
6rras. Logo, ao compararmos as mat6rias e os modelos de educacao para
mulheres  esses  tomam-se  similares.  Urn  exemplo  disso  6  o  antincio  a
seguir:
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Correio Mercantil, 20 de Janeiro de  1878.

Collegio Santa Cecilia

Adelaide  Rodrigues  Patricia,  directora  d'este  collegio,
participa aos Srs.  Pais  de  familia que  continua a receber
alumnas, 1eccionando is seguintes materias.

Ensino Primario

Leitura,   calligraphia,   arithmetica,   systema   metrico   e
grammatica portuguesa.

Trabalhos  de  agulha:  costuras,  crochet,  bordados,  ponto
de malha e trabalhos de lan.

Tambem  ensina  a  fazer  e  cortar  rustidos  e  coser  em
machina.

0   adiantamento   em   que   se  acham   asd  alumnas  que
frequantam    este    collegio    prova    evident6mente    os
esforgos   empregados   pelas   professoras   para   o   born
desempenho de seus deveres.

Aceita-se  prensionistas  e  meio-pensionistas  por  pregos
rasoaveis.

0 collegio acha-se estabelecido a rua Paysandi n. 62.

Neste  anincio  e  o  nome  da  diretora  que  se  evidencia.  A16m
das  mat6rias,  ha  iim  discurso  que  eleva  a  responsabilidade,  es forgo  e
bons  professores   como   forma   de   garantir  a   instruc5o   das   meninas.
Muitos eram os  exemplos registrados nos jomal pelotense  que  visavam
argumentar  contra  o  analfabetismo  e  em  favor  das  escolas  privadas
como   forma  de   educar  e  instruir  as  meninas  da  elite  pelotense.   0
proximo amincio destaca essas quest6es da 6poca:

Correio Mercantil, 7 de Fevereiro de  1878.

Collegio de lnstruccao Hlementar

para o sexo feminino

Dirigido por D. Armalja P. Furtado

26 Rua Sete de Abril 26

Prospecto

0 estudo da lingua nacional n'este estabelecimento no  10
grfro    progressivamente    dos    rudimentos    da    leitura,
calligraphia,  leitura  adiantada,  compendio  ortographico,

297

simples     operag6es      arithmeticas,      sistema     metrico.
grammatica de c6r, no 2° grao comprehende as classes de
analyse  etymologica  e  logica,  themas  sobre  redacgao,
arithmetica desenvolvida, geographia geral e corographia
do Brazil em particular.

Leccionam-se tambem lingoas: fl-anceza, ingleza e toda a
sorte de bordados.

Sao  Professores  os  Srs.:  Missimi  Benjamim  Amarante,
Thomas King, Amizaut Furtado, e directoria.

A preceptora que hoje tern a honra de  fazer urn appelllo
ao  publico  d'esta  cidade  e  especialmente  as  distinctas
Sras.  Pelotenses,  rogando-1hes  sua benevola proteccao  e
confian¢a   procurara   esmerar-se   no   cumprimento   dos
deveres A que se imp6e porque acredita que seus esforcos
auxihados  pelos  referidos  professores  serao  secundados
pelos nobres  sentimentos  das sras.  Macs de  familia,  que
sabem     contrastaTr     o     analphabetismo     tendente     a
desappai.ecer com os principios solidos da instruccao que
Surge.

Condig6es:

Meio-pensionista,  frequentando  todas  as  disciplinas  ou
parte d'ellas por trimestre .......... 30$000.

Extemas        secundarias        inclusive        bordado        por
trimestre 30$000.

Ditas primarias inclusive bordade idem idem ...... 15$000.

Sendo adiantado o pagamento (1) .

Os   anthcios   das   escolas   particulares   tern   como   base   o
Regulamento  da  Instrucao  Publica  da  Provincia  de  Sao  Pedro  do  Rio
Grande  do  Sul (1876).  Este  coloca  como  lei  para  o  ensino primario das
escolas   publicas,   a   instrugao   elementar,   que   tinha   como   ensino   as
materias  de  "Cathecismo  da  Doutrina  Christa,  leitura,  escripta  e  regras
de  caligraphia.  Principios  elementares  de  arithmetica  e  suas  opera¢6es
fundamentaes  em  numeros  inteiros  e  fraccionarios.  No¢6es  geraes  de
grammatica.  Noc6es  praticas  do  systema  metrico  decimal.  Por6m,  nas
escolas para o sexo feminino ainda se ensinaria costuras de agulha mais
necessarios."(....)

Apesar   de    ser   questionavel   a   afirmacao    de    que    esses
contetidos fossem os que regulassem as aulas das escolas privadas para o
sexo feminino essas normas s5o referenciadas na maioria dos anincios e
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al6m disso  ainda trazem outras  disciplinas  como  foma  de  "enriquecer"
os   curriculos.   Nesse   sentido,   tambem   sao   questionaveis   se   faziam
mesmo parte da pratica pedag6gica ou eram mais ulna forma de chamar
a atencao dos pais ou tutores para a escola.

Ao c`omparar esses antincios das escolas priinarias para o sexo
feminino  com  o  que  o  Estatuto  do  Asylo  de  Orflias tamb6m traz como
curriculo parece haver urn consenso  entre  o que  era  apropriado  ensinar
para  as  meninas.   Valorizavam  alguns  conhecimentos  intelectuais  que
eram   os   utilizados   pelas   esco]as   e]ementares   e    ainda   traziam   os
ensinamentos das habilidades manuals.

Ao   confrontar   as   exigencias   dessas   escolas   apenas   pelo
curriculo   percebe-se  uma  educac5o  com  padr6es  muito  similares.   0
Estatuto  traz  como  educagao  para  as  asiladas  a  "/.#s/mc£6o  p7.j7%c7r/.c},
re!igios.a  e  3du:a.€ao  physica  propria  de  .seu  sexo  e  edade;',  logo,  a
educagao    feminina    apresenta-se     como    urn    mesmo     modelo     de
escolarizagao, sem distinc6es nos seus limitados curriculos.

Por6m,  a  preparacao  das  "rainhas  do  lar"  atribuiam  em  suas
praticas  educativas  acr6scimos  com instrumentalizac6es  diferentes  entre
escolas  prjvadas  e  o  Asilo.  A  escola  privada  traz  como  acrescimo  o
estudo   de   linguas   como   ingles,   frances,   mtisica,   danca,   artes,   etc.,
proporcionando  uma  educagao  com  objetivo  de  preparar meninas  bern
nascidas   para   no    futuro    fazer   parte    da   sociedade   e    representar
socialmente a familia.

As  desigualdades  socias  de  g€nero,  revelam-se  na  diferenga
dos  aciescimos  a  que  objetivavam  as  praticas  instituidas  pelo  Asylo  de
Orphas.   No   Estatuto,   as   asiladas   "cz/   c7everao   czprL.77cJer   cr   cos/%rcz7`,
bordar.,  lava.r,  engompear,  cosinhar  e fazer  lode -o  servico  proprio  de
uma  dtina _de  casa;   b)  as  asylada.s  poderao  incilmbir-se  Je  ;osturas,
enggmmados    e   bordtldos   de    roupas   de   fiJra   do   estabelecimento,
me4i?nte  pre¢o  que  serd  ajustado  pela lrma Superiora  a  acceito  pela
zela_dora do neez;  c)  o donativo feito a cada sylada s6 serds colocade em
c?derneta  da  Caixa  Economica  sob  a  guarda  e  responsabilidade  do
lhesoureiro,  e a qual a orpha receberd ao retirar-se d6 estabelecimenl,o.
'T rro  arfigo 3?, "Cos_ juizes  de  orpha()s  serdo  entregues  aquellas  que,

chegando a puberdade, nao quizarem se conf ormar c-om os ;onselh;s de
quem.por.piedade  am  mantem,  nem  obedecer  a  boa  ordem  e  exernplo
que deve hover _em taes estabelecimentos." CTistatxltos,1910, p.15)

Ao  fazer  a  comparagao  nao  apenas  dos  contetidos  mas  das
praticas  educativas  que  regu]avam  o  ensino  das  meninas  observamos
aprendizagens     diferenciadas    para     o    exercicio     em    vida    adulta,
principalmente as ligadas ao trabalho.
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0  ensino  primario  das  escolas  privadas  apesar  de  anunciar
trabalhos  manuais  em  nenhum  momento  menciona  a  necessidade  de
utilizacao dessas aprendizagens como forma de subsistencia.

A   educa?ao   primaria   para   a   elite   caracteriza-se   por   uma
estrutura   educacional   que   visa   reconhecer   os   quesitos   socialmente
reconhecidos  para  o  papel   de  uma  boa  esposa  com  padr6es  morals
"destinados  a reproducao  de uma ordem social vista como  conceniente"

(TAMBARA,  2000,  p.  122)  que  era de  "zelar pela  moralidade".  Cabe  a
elas   a   "supervisao   de   todo   aspecto   supraestrutural   da   formacao   da
crianca" principalmente no "religioso e educacional".

Nesse sentido, os conteridos e praticas educativas destinados a
essas  meninas  representam  urn  modelo  de  formacao  feminino  para  a
elite em que concentra-se no modelo para a "mulher na sociedade".

Para situag6es similares de educacao, ou seja, para meninas, o
modelo de educa¢ao ds  6rfas era totalmente diferente  e  com finalidades
diferentes. Nesse  sentido,  as  6rfas recebiam uma educacao que al6m de
servigos    dom6sticos    mais    pesados    e    humildes    como    "lavagens,
engommados,   cozinhar,   etc.",   que   as   preparavam   para   o   trabalho
dom6stico   elas   tambch  dependiam  dessa   renda   como   forma   de   se
manter ao sair do Asilo.

Ao      retirar-se      do      estabelecimento      teriam      al6m      da
responsabilidade, obediencia e respeito o gosto pelo trabalho dom6stico.
E  como  mulheres  civilizadas  em  condic6es  de  utilizar  esse  dinheiro.
Assim,  o  Asilo  passava  a  transformar  essas  meninas  em mulheres  em
condic6es  de  viver e manter a  ordem  social  estabelecida pela visao  das
elites.

Sendo assim, o asilo cumpria com seu objetivo maior que era
o    de    contribuir   para   o    fim   do    abandono    infantil    detenninando
tratamentos  institucionais  de  educae5o  e  instrucao  como  coITecao  as
meninas desprovidas.

Conclusao

Neste  momento  em  qiie  as  escolas  privadas  para  meninas
6rfas  e  da  elite pelotense  foram  analisadas  ha uma preocupacao  com a
formacao da mulher. Por6m, atrav6s dos currtculos e suas materias nao 6
possivel percebermos o quanto essa educagao  se diferencia entre classes
sociais distintas.

Foram necessarias outras fontes como o estatuto do asilo para
encontrarmos  projetos  diferentes  para  a  educacao  das  meninas  6rfas.
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Essa  educacao  vai  tomando-se  especifica  quando  alem de  formar tenta
confoma-1as para aceitacao das relac6es de trabalho.

Meninas  6rfas  e  meninas  da  elite  pelotense  sao  educadas  e
instruidas  para  exercer pap6is  distintos  na  sociedade.  Para  as  asiladas  o
trabalho toma-se sua forma de  sobrevivencia e para as meninas da elite
tomar-se damas passa a ser o objetivo da educagao recebida.
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DE INCENTIV0 A LHITURA 1984-2003:
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Resumo

Esta  comunicaeao  6  resultado  parcial  de  uma pesquisa  que  esta  sendo
desenvolvida  junto   a   Linha   de   Pesquisa   Hist6ria   da   Educagao   e
Movimentos    Socials    do    Curso    de    Mestrado    em    Educagao    da
Universidade  Federal  de  Pelotas,  a  qual  tern por  objetivo  investigar  a
existencia   de   ag6es   de   incentivo   a  leitura   e   formagao   de   leitores,
desenvolvidas pelo poder ptiblico na rede  pdblica municipal  de  ensino
de Pelotas -RS, nas d6cadas de  1980 e  1990.
A  partir  da  utilizapao  da  pesquisa  documental   realizada  em  fontes
primarias e secundarias, o texto qiie segue explicita urn breve panorama
da    leitura    como    tematica    de    pesquisa    em    diferentes    areas    do
conhecimento,  mostra  o  quadro  de  iniciativas  de  incentivo  a  leitura
desenvolvidas pelo poder priblico  em nivel  nacional  e  apresenta alguns
achados sobre a realidade local.

Introducao

0 trabalho que segue constitui-se em resultado parcial de uma
pesquisa que esta sendo desenvolvida junto a Linha de Pesquisa Hist6ria
da Educagao e Movimentos Socials do Curso de Mestrado em Educagao
da Universidade Federal de Pelotas, a qual ten por objetivo investigar a
existencia   de   ag6es   de   incentivo   a  leitura   e   formag5o   de   leitores,

I Bibliotecaria da Secretaria de Municipal de Educap5o/Pelotas; A]una do Curso

de    Mestrado    em    Educapao    FAE/UFpel    e    pesquisadora    do    Centro    de
lnvestigac6es em Hist6ria da Educagao - CEIHE
2  Doutora   em   Educapao;   Professora   do   Curso   de   Mestrado   em   Educapao

FAE/UFpel; Pesquisadora do CEIHE e Orientadora do Projeto
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desenvolvidas  pelo  poder  ptiblico  na rede  ptiblica  municipal  de  ensino
de Pelotas -RS, nas d6cadas de  1980 e  1990.

A  partir  da  utilizagao  da  pesquisa  documental  realizada  em
fontes  primarias  e  secundarias,  o  texto  que  segue  explicita  urn  breve
panorama da leitura como tematica de  pesquisa em  diferentes  areas do
conhecjmento,  mostra  o  quadro  de  iniciativas  de   incentivo  a  leitura
desenvolvidas pelo poder pdmco  em  nivel nacional  e apresenta alguns
achados sobre a realjdade local.

Vale   ressaltar  que   atrav6s   desta  investigacao  sera  possivel
conceber  un  perfil  de  iniciativas  realizadas  em  favor da promocao  da
leitura no municipio, exp]icitar a realjdade existente nas tiltimas d6cadas
e auxiliar na elaboracao de futuras politicas.

A Ieitura em debate

A problematica da leitura e da forma?ao de leitores 6 ampla e
vein  sendo  analisada  sob  varios  aspectos,  nos  dominios  da  pedagogia,
hist6ria,  literatura, biblioteconomia, psicologia e outros, tendo em vista a
inexjstencia  de  urn  campo  conceitual   especifico   que  possa  abranger
todas as quest6es relacionadas a area.

Segundo Galvao (2000, p. 79), a pr6pria Hist6ria da Educagao
Brasi]eira que vein passando por uma grande renovapao em seus objetos,
prob]emas   e   abordagens,   influenciada   pelos   estudos   realizados   no
ambito da Hist6ria Cultural, tern tamb6m em diferentes nfveis, trazido a
leitura como tema central  em  muitas  pesquisas  realizadas.  Pesquisas na
area  de  Hist6ria  da  Educacao  tern  procurado  investigar  a  formagao  de
leitores   em   varios   aspectos,   tanto   aqueles   inseridos  no   contexto  da
educacao  formal  quanto  da  informal.  As  praticas  de  leitura  de  alunos
como  tamb6m  dos  professores  tern  sido  analisadas,  al6m  disso,  tern  se
procurado  verificar  as  causas  da  nao-1eitura  de  pessoas  oriundas  dos
mais variados segmcntos da sociedade.

Ferreira (2001 ) apresenta no livro intitulado 4 pesq%z.Scz so6re
/ez.J€trc}   rjo   Brc}s;./..    /98fJ-J995    urn    levantamento    que    caracteriza   a

produgao  sobre  leitura  desenvolvida  mos  cursos  de  p6s-graduapao  nas
faculdades    de    Letras/Lingtlistica,    Biblioteconomia,    Comunicag6es,
Educapao, Psicologia e outras. Apesar das dificuldades de localizagao de
dados  e  da  inconsjst6ncia  de  muitas  informa¢6es  disponibilizadas  mos
catalogos  das  universidades  foram  analisados  189  resumos  de  teses  e
dissertag6es pela pesquisadora.
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Ferreira  (2001,  p.  79)  ressalta  que  embora  tenha  limitado  a
pesquisa  entre  os  anos  de   1980  e   1995,  o  tema  leitura,  como  objeto
especifico  de  reflexao,  surge  antes  da  d6cada  de  1970,  quando  a p6s-
graduagao  foi  implantada  e  institucionalizada  no  pals  e  que  cresceu
timidamente   do  ponto  de  vista  quantitativo.   Foram   identificados   22
trabalhos  de  1965  a  1979,  sendo  o  malor  ndmero  de  publicap6es  em
1979 com ojto trabalhos.

A  autora  destaca  o  aumento  de  245,4%  no  transcorrer  dos
anos  de  1980  a  1995  e  relaciona  esse  crescimento  com  o  aumento  da
produgao    cient{fica   em    outras    areas,    remetendo    ao   processo    de
ampliacao   e   consolidagao   do   sistema   de   p6s-graduagao   em   nfvel
nacional  e  is  mudancas  educacionais  de  varias  ordens,  mudanga  na
"ordem"   social   mundial,   mudangas   nas   relac6es   de   mercado,   mos

valores, etc.
Sob  uma 6tica da comunicagao,  Martins (1982, p.  30)  afirma

que  a  leitura  6  urn  processo  de  compreensfro  de  express6es  formats  e
simb61icas,  onde o texto podera ser urn livro, urn filme, uma pessoa ou
iim   ambiente.   A   autora  ainda   afima  a  leitura  acontece   quando   se
estabelece  uma  ligagao  efetiva  entre  o  leitor  e  esse  texto,  quando  de
repente se descobre nao apenas o sentido, mas uma maneira de ser desse
objeto  que  provoca  determinada  reagao,  urn  modo  especial  de  ve-lo,
enxerga-1o, percebe-lo.

No   ambito   da  psicolingtifstica,   alguns   estudos   analisam   a
forma como a leitura 6 desenvolvida mentalmente, considerando-a como
urn processo  de  aquisieao  de  conhecimentos  que  pode  ser dividido  em
varios subprocessos.  Entre eles,  segundo Coscarem  (2002, p.  7), estao o
processamento   lexical,   o   processamento   sintatico,   a   construcao   da
coer6ncia  local,  a  construgao  da  coer6ncia  tematica  e  a  constrngao  da
coerencia  extema  ou  processamento  integrativo.  Para  os  psic6logos  e
lingtiistas,  o  conhecjmento  dessas  possiveis  subdivis6es  da  leitura  mos

permite  identificar  quais  sao  os  fatores  que  interferem  nesse  processo,
facilitando ou dificultando o trabalho do ]eitor.

Para Chartier, Clesse e H6brard (1996, p.136):

Compreender  urn  texto  6  ao  longo  de  sua  descoberta
(seja  ouvindo,   seja  lendo),   quebrar  sua  linearidade   e
organjzar  as  informap6es  recebidas  em  representac6es.
Para  `acompanhar'  urn  texto  que  6  uni  continuum,  o
leitor deve desconstruir mentalmente a cadeia ]ingtiistica
e   reconstruir  a   informagao   de   outra  forma.   Portanto,
acompanhar   6   o   procedimento   que   memos   se   pode
`acompanhar'.       Ou,       mais       especificamente,       urn

procedimento     qiie     combina    ao     mesmo     tempo     a
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continuidade  linear  (no  plano  lexical  e  sintatico)  e  urn
movimento    de    antecipap6es    e    retomadas    textuais
progressivas (no piano da construcao).

Ja    sob    as    6ticas    da    pedagogia,    da    sociologia    e    da
biblioteconomia    brasileiras,    excetuando-se    traba]hos    referentes     a
alfabetizapao, algumas discuss6es sao similares ao discorrerem de forma
critica sobre a importancia da leitura na sociedade contemporanea; sobre
o significado do ato de ler;  sobre a presenca e a aus6ncia de leitura nas
comunidades;   sobre   as   formas  de   ler;   e   sobre   as  possibilidades  de
desenvolver o gosto pela leitura.

Sob   o   prisma   dessas   areas,   a   atividade   de   ler,   em   seus
diversos tipos, cumpre prop6sitos e finalidades de comunicacao entre as
pessoas  que  interagem  em  sociedades  especificas,  sendo  entao,  uma
pratica social e, em decorrencia de ser uma pratica social, "condicionada
historicamente pelos modos da organizacao e da producao da existencia,
pelos   valores   preponderantes   e   pelas   dinamicas   da   circulapao   da
cultura". (SILVA,  E. T.1998, p. 21).

Segundo  Zilbermann  e  Silva  E.  T.  (1991,  p.12),  enquanto
pratica, a leitura associa-se desde seu aparecimento a difusao da escrita,
a fixa?ao  do  texto  a mat6ria  livro  (ou  numa  forma  similar  a  essa),  a
alfabetizagao  do   individuo  e   a  adogao   de   urn   comportamento  mais
pessoal   e   memos   dependente   dos   valores   tradicionais   e   coletivos,
veiculados  por meio  oral  atrav6s  da reljgiao  e dos  mitos.  Entretanto,  se
ainda  na  antiguidade  civilizag6es  que  se  tomaram  modelares,  como  a
helenica e, depots, a romana, induziram a juventude a aprendizagem das
primeiras  letras  e  insistiram  na  atribuig5o  dessa  tare fa  a  urn  6rgao
destinado  especialmente  a tal  fim - a escola -,  nao  foi  antes  do  s6culo
XVII da nossa era que  ambas,  instituicao  e  atividade de  ensinar a ler e
escrever, se expandiram vagarosamente de forma irreversivel, atingindo
aos poucos todas as areas e segmentos da sociedade.

Para  Lajolo  e  Zilberman  (1999,  p.   123),  a  problematica  da
leitura no Brasil remonta a pr6pria ocupagao do territ6rio, pois apesar de
ter  sido  "descoberto"  em  1500,  s6  passou  a  ter  a  imprensa  em  1808

quando  D.  Joao  transferiu  para  o  Rio  de  Janeiro  a  administrapao  real.
Assim como a imprensa, a escola tamb6m s6 foi  instituida com a vinda
da  corte  portuguesa  ao  Brasil   e,  apesar  de  atender  a  elite  ainda  era
considerada  insuficiente,  mesmo  depois  da  proc]amagao  da  Repdblica.
0  1ivro  didatico,  que  se  constituf a  em  uma  das  principais  fontes  de
leitura, era considerado escasso no Brasil, o que justificava a invasao de
livros   escolares  portugueses.  No   entanto,   em   contrapartida,   aqui   no
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Brasil   se   afirmava   que   os   textos   disponiveis   Cram   inadequados   a
formagao dos leitores.

Silva,  L.  L.  M.  (1986,  p.  22)  destaca  dois  aspectos  sobre  a
hist6ria do livro e da leitura: 0 prjmeiro aspecto afirma que ao longo de
toda a sun hist6ria,  o 1ivro sempre  se definiu como urn objeto material,
mos diferentes esquemas de prodngao de bens, marcados pclos diferentes
estagios  da  evolngao  tecnol6gica  mais  gera]   e   sofrendo  com  ela  as
mesmas  transformag6es;  ja  o  segundo  aspecto  considera  que  o  livro
sempre esteve a disposigao de uma classe sobre as demais,  a servieo da
sua  dominagao,  e,  portanto,  da  discrimjnagao  social,  por  ter  sido,  ao
longo da sua hist6ria, propriedade e privil6gio de poucos -pela raridade
da  materia-prima  utilizada  na  sua  produeao,  pelo  carater  sagrado  e
secreto   atribuido   a  palavra   escrita,   pelo   "poder   espiritual"   que   a
capacidade de ler acrescentava aos ja poderosos de outros bens.

Percebe-se, entao, que ao tratar a questao da leitura em nossa
sociedade,  estamos  discutindo  as  relag6es  entre  economia  e  cultura,
democracia,  cidadania,  igualdade  de  direitos  e  liberdade,  para  tanto  6
necessatio  que  se considere  e  que  se  fapa uma leitura critica nao  s6 do
texto,   mas  tamb6m   dos  contextos,   ou  seja,   aquele   onde   o  texto   6
produzido e aquele no qual vivemos.

Politicas de incentivo a leitura

Caracteriza-se   por   incentivo   a   leitura   toda   a   agao   e/ou
iniciativa que tern por objetivo promover o interesse pelo ato de ler e/ou
a   viabilizagao   de   tal   pratica,   podendo   ser   explicitada   atrav6s   de
atividades   provocativas   como   a   hora   do   conto,   rodas   de   leitura,
animae6es,  exposig6es,  etc;  ou  pelo  financiamento  para  aquisicao  de
livros,  criagao  de  bibliotecas  e  salas  de  leitura.  Tats  iniciativas  podem
ser provenientes do poder ptiblico, seja nacional, estadual ou municipal;
de  segmentos  da  sociedade,  como  representantes  locals,  associap6es,
organizag6es   nao   govemamentais   (ONGs),   etc;   ou  de  membros   da
comunidade como animadores, educadores, bibliotecarios e outros.

Ao conceituar o termo po]itica de leitura, optou-se por utilizar
a  definieao  de   Cust6dio   a  qual   afirma  ser  politica   de   leitura   urn
conjunto  de  estrategias,  situadas  mos  planos  dos  recursos  ambientais,
materials,   humanos   e   da   constrngao   de   valores,   intencionalmente
formuladas, tendo  em vista formar leitores ou,  ao contrario, nao  forma-
los.

Segundo Cust6dio (2000, p. 57):
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Entende-se por politica de leitura a forma de intervengao
de   urn   poder   institu[do    sobre   essa   pratica   cultural
especifica.  Tal  intervencao  6  marcada pela  intengao,  ou
nao,  de  aproximar  os  materials   impressos  do  ptiblico
leitor, disciplinando urn ambiente composto por atores e
agentes  ai  envolvidos,  de  forma  a  facilitar,  ou  nao,  a
circulaeao da leitura, e fomentar ou censurar essa pratica.

Com  o objetivo de  informar sobre o processo de  intervencao
do   poder  priblico   federal   no   campo   da  promocao   da   leitura   e   da
formag5o  de   leitores,   por  meio  da  formulapao   e   implementapao  de
pol]'ticas  no  pals,  Custodio  apresenta  urn  panorama  das  concepe6es  e
ac6es   do   Minist6rio   da   Educagao   (MEC)   em   relagao   a  leitura  e   a
forma¢ao de leitores no periodo de  1930 a  1994. A autora afirma que ao
longo de todo esse periodo houve a criagao, redirecionamento, extingao
e    recriapao    de    estruturas    administrativas    que    vein   se    ocupando
basicamente  de  incentivo   a  produgao   e   comercializapao   de   material
impresso,  e  da mera distribuigao de  livros,  sobretudo  do  segmento  dos
didaticos,  os  quais  por  terem  funcao  especifica,  apresentam  limitap6es
ao processo de formagao de leitores.

De  acordo  com  Cust6dio  (2000,  p.  64)  apenas  a  partir  de
meados da d6cada de  1980, a questao cspecifica da formagao de leitores
vein se  colocando  na pauta das politicas ptiblicas  de  forma mais  clara,
embora  nao  ainda  de  forma  prioritaria.   Segundo  a  autora,   uma  das
raz6es para esse movimento foi o processo de transigao democratica que
fez  surgir  un  discurso  recorrente  sobre  a  necessidade  de  busca  pela
democratizacao  da  lejtura,  bern como  da  formapao  de  leitores  crfticos,
em  contraposicao  ao  mode]o  de  controle  jdeol6gico  imposto  e  vigente
durante o regime militar.

A partir da d6cada de  1990, tern-se conhecimento de diversas
iniciativas   isoladas   de  promogao   da  leitura,   desenvolvidas   tanto   no
campo  da  educag5o  como   da  cultura,   sao  projetos   e/ou  programas
gerenciados  por  comunidades,   universidades,  escolas,  ONGs,  estados
e/ou municipios isolados.

A segujr, serao apresentados alguns programas desenvolvidos
em ambito nacional desde a d6cada de  1980 ate o ano de 2003. Optou-se
por destacar  apenas  programas  de  abrangencia  nacional  e  de  iniciativa
do  poder  pfrolico,   considerados,   neste  momento,   mais   significativos
devido  a  grande  divulgap5o  que  receberam,  por  serem  planejados  para
atender  a  demanda  de  todo  pals  e  por  sc  relacionarem  diretamente  ao
foco  desta  pesquisa,  ou  seja,  politicas  de  incentivo  a leitura  realizadas
pelo poder ptiblico.
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Projetos nacionais de incentivo a leitura promovidos
pelo Poder Ptiblico Federal:  1984-2003

Em  1984,  partindo  do  entendimento  de  que  o  livro  didatico
constituia   urn   recurso   necessario   ao   desenvolvimento   do   curriculo
escolar, mas insuficiente para formar o leitor,  e considerando ainda que
escolas   e   alunos  estavam  desprovidos  de  recursos  diversificados  de
leitura,  essenciais  ao  enriquecimento  do  curriculo,  ao  desenvolvimento
inte]ectual, afetivo, emocional e cultural do aluno, a Fundagao de Apoio
ao  Estudante  (FAE)  cria  o  Programa  Nacional  Salas  de  Leitura  -
PNSL (MEC/FNDE,  1997).

0 programa tinha como objetivos oferecer uma a]temativa de
leitura, modificar os suportes de aprendizagem multiplicando os tipos de
textos,  favorecer a circulapao de livros no universo escolar, abrir novos
horizontes   de   desenvolvimento   cultural   e   intelectual,   e   favorecer  o
conhecimento da literatura infanto-juvenil.  Em  19 de mango de  1988,  o
programa  foi  redimensionado  com  a  criapao  do  Programa  Nacional
Salas  de  Leitura/Bibliotecas  Escolares.  Por meio de urn protocolo de
jnteng6es  celebrado  entre  a  FAE  e  o   INL,  esses  6rgaos  passaram  a
promover a criagao de bibliotecas escolares, bern como o atendimento a
escolares nas bibliotecas ptiblicas,  atrav6s de  sess6es pedag6gicas.  Essa
parceria se desenvo]veu ate margo de  1990, quando o INL foi extinto. 0
PNSL  se  desenvolveu  entre  os  anos  de  1984  a  1997  e  caracterizou-se
predominantemente  pela  se]ecao,  composicao,  aquisigao  e  djstribuigao
de acervos, condicionado pela disponibilidade de recursos qiie sempre se
apresentam parcos e ocasjonais.

Em  1992,  6  iniciado  em  parceria  entre  o  MEC  e  o  govemo
frances, o projeto Pro-Leitura na Formacao do Professor, cujo objetivo
era tamb6m o de estruturar uma politica de incentivo a leitura, tendo por
alvo o sistema educacjonal. Ligado a Secretaria de Educapao Fundamental
(SEF),  o projeto  se  desenvolvia como experiencia piloto mos estados,  em
parceria entre esses sistemas e as universidades locals. 0 projeto pretendia
atuar na formapao de professores leitores para qiie, com conhecimento e
habilidades  suficientes requeridas pela area,  pudessem  facilitar a entrada
dos alunos no mundo da leitura e da escrita. 0  Pro-Leitura se propunha a
articular os tr6s nfveis de ensino, o que envolvia, nun mesmo programa,
alunos e professores do ensino fundamental, professores  em formapao,  e
os  pesquisadores,  articulando  pratica  pedag6gica,  formapao  docente  e
pesquisa.  0 projeto  ainda pretendia  estimular  a pratica  leitora na  escola
pela criagao,  organizagao e movimentagao das  salas de leitura, cantinhos
da leitura e bibliotecas esco]ares.
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Tamb6m no ano  de  1992,  atrav6s do Decreto  Presidencial n°
519,   inslitui-se   o   PI.ograma   Nacional   de   Incentivo   a   Leitura   -
PROLHR,    vinculado   a   Fundagao    Biblioteca   Nacional,    6rgao   do
Minist6rio da Cultura. 0 programa que existe ate hoje tern por objetivos:
promover o interesse nacional pelo habito da leitui.a; estruturar uma rede
de  programas  capaz  de  consolidar,  em  caratcr  permanente,  praticas
leitoras e criar condig6es de acesso ao livro. As ae6es em parceria com o
PROLER   incluem    instituig6es    como    escolas,    bibliotecas,    centros
culturais, faculdades, universidades, secretarias de cultura e de educapao
dc municipios e de estados, fundag6es, ONGs, entidades comunitarias e
de  servicos,  associap6es,  livrarias,  empresas.  Os  comites  regionals  do
PROLER sao constituidos por municipios e estados. Cada comit6 agrega
diversas  cidades,  hoje  estao  em  funcionamento  78  comit6s  no  Brasil.
(FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL, 2004)

Em  1994,  por  meio  da  Portaria  n°  956,  de  21  de junho,  foi
instituido o  Programa  Nacional Biblioteca  do  Professor. 0 programa
pretendia   desenvolver   duas   linhas   de   agao   basicas:   a   aquisigao   e
distribuigao   de   acervos   bibliograficos;   e   a   produgao   e   difusao   de
materiais  destinados  a capacitagao  dos  docentes.  "Foram  selecionados
por  esse  programa  cerca  dc   100  titulos  para  constituieao  do  acervo
inicial  de  1.534.000  livros  e  242.500  peri6dicos  para  as  bibliotecas  do

professor,  distribuidos  inicialmente  a  6.250  instituig6es  entre  as  quais
6rgaos  estaduais  e  municipais  de  educagao  e  escolas  de  2°  grau  com
habilitaeao ao magist6rio." (CUST6DIO, 2000, p.140)

Em  1996, por iniciativa da Secretaria Nacional do Livro e da
Leitura,  6rgao  do   Minist6rio  da  Cultura,  6  ci.iado  o  programa  Uma
Biblioteca em cada Municipio, com o objetivo de imp]antar bibliotecas
pdblicas  em  municfpios  que  nao  as  possuem,  e  em  casos  especiais,
revitalizar bibliotecas ptiblicas ja existentes.

0   municipio   que   firmasse   compromisso   com   a   Secretaria
Nacional  do  Livro  e  da  Leitura receberia  urn  acervo  de  ate  2.600  1ivros,
selecionados para o programa por uma equipc de bibliotecarios, escritores
e  educadores.  De  acordo  com  as  instrng6es  do  programa,  nesse  acervo
estarian   contidos:   Uma   enciclop6dia   Barsa;   dicionarios   e   obras   de
referencia   para    estudantcs    e    professores;    literatura    infanto-juvenil;
paradidaticos  de  varios  tipos;  1iteratura  adulta  nacional  e  intemacional,"tanto classica como recreativa";  e, obras uteis para a satde, a familia, a

mulher,  a comunidade,  a terceira idade  e  a cultura  geral.  Tamb6m  Cram
distribuidas estantes de metal,  e  fomecido urn curso de treinamento para
implantapao  da  nova  biblioteca  e  sua  gestao.   Segundo  documento  de
divulgaeao do pr6prio programa, entre  1996 e final de 2001, a expectativa
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era de criar mais de  1.300 novas bibliotecas em todo o territ6rio nacional.
(BRASIL -Minist6rio da Cultura, 2001, p. 3)

Em   1997,   6   criado   o   Programa   Nacional   Biblioteca   na
Escola (PNBH), com o objetivo de promover a leitura e o conhecimento
de  obras literarias entre professores e alunos e dotar as  escolas priblicas
do   Ensino   Fundamental   de   urn   acervo   basico   formado   por   obras,
principalmente  em  relagao   a  literatura  brasileira,   de  referencia  e  de
outros  materiais  de  apoio.  Em  1998,  o  PNBE  distribuiu 4,2  milh6es  de
livros.   Esse   primeiro   acervo   chegou  a   20   mil   escolas   ptiblicas   que
registraram matricula igual ou superior a 500 alunos, com base no Censo
Escolar de  1996.  Nos municipios  onde  nao  existia escola  que  atendesse
ao  crit6rio  estabelecido,  foi  contemplada  aquela  com maior ntimero  de
estudantes. No total foram beneficiados  16,6 milh6es de alunos.

Em   1999,   o   acervo   contou   com   109   obras   de   literatura
infanto-juvenis,   sendo   quatro  livros  em  Braille,  voltadas  as  criangas
portadoras de necessidades  especiais  visuais.  Os tltulos  foram indicados
pela  Secretaria de  Educa?ao Especial  do  MEC.  Os  demais tjtulos foram
selecionados pela Fundacao Nacional do Livro Infanto-Juvenil -FNLIJ.

No    ano    2000,    o    PNBE    atendeu    a    uma    reivindicacao
pedag6gica    dos    professores    e,    no    lugar    de    obras    de    hteratura
direcionadas  aos alunos,  distribuiu titulos voltados para os docentes. No
total,  foram  distribuidas  577,4  mil  obras  entre  as  escolas  do  Ensino
Fundamental  das  redes  ptiblicas  Federal,  Estadual,  Municipal  e  do  DF,
participantes do Programa Parametros em Acao do MEC. Junto com este
material,  os  docentes  receberam,  tambem,  manual  referente  ao  uso  do
acervo do PNBE/1999 -Hist6rias e Hist6rias.

Paralelamente    a   distribuigao   de    livros    de   literatura   nas
escolas, em 2002, o Minist6rio da Educacao lancou a campanha "Tempo
de  Leitura",  com  o  objetivo  de  incentivar  e  popularizar  o  habito  da
leitura  no  Brasil,  cujo  tema  era  "Ler  urn livro  para  os  alunos.  Ler urn
livro  com os  alunos.  E  fazer do  Brasil urn pals  de  leitores".  0 material
de  divulgaeao  foi  encaminhado  is  Secretarias  Estaduais  de  Educacao  e
ds  escolas.  Como reforco,  o MEC veiculou urn filme na televisao e urn
/.J.#g/c no radio, contemplando o tema "Vamos Fazer do Brasil urn Pals
de Leitores". (BRASIL-Minist6rio da Educacao-FNDE, 2003)

Tamb6m em 2002, 6 criado pelo MEC o programa Literatura
em  Minha  Casa,  este  programa  apresentou urn diferencial  em  re]acao
aos  outros  programas,  tendo  em vista  que  os  livros  de  literatura  seriam
entregues aos a]unos que ficariam com eles permanentemente. Em 2002
foram   distribuidos   21   milh6es   de   exemplares   para   126.692   escolas
pdblicas.  Cada  aluno  de  4a   e  51   s6rie  teria  o  direito  de  receber  uma
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colecao  com  cinco  obras  representando  diferentes  g6neros   ]iterarios,
como   a   poesia,   o   conto,   o   romance,   a  peca   teatral   e   urn  classico
universal.  A  distribuieao  do  primeiro  lote  foi  problematica,  tendo  em
vista que a quantidade de livros nao foi suficiente e tamb6m porque nem
todos   os   diretores   das   escolas   entregaram   as   colec6es   aos   alunos.

(GUIMARAES, 2002).
Em   novembro    de   2003,    o   ministro   Crist6vao   Buarque

anunciou dois  "novos" programas de incentivo a leitura, a Biblioteca  do
Professor e a Biblioteca  Escolar, programas de iniciativa da Secretaria
de  Educacao  lnfantil  e  Fundamental  (SEIF)  e  do  FNDE,  que  deveriam
estar em funcionamento no inicio de 2004.

Segundo  noticia  veiculada  pelo  pr6prio  MEC  (QUEIROZ,
2003),  a  previsao  e  de  a  Biblioteca  do  Professor  atender  inicialmente,
aos   716  mil   docentes  do  ensino  ptiblico   das   escolas   das   classes   de
alfabetizagao  e  de  la  a 4[  series  do  ensino  fundamental.  Cada professor
deve  receber,  anualmente,  dois  livros  que  ele  mesmo  escolhera  dentre
uma  lista  de  145  obras  do  acervo  de  1998  do  PNBE.  A  "novidade"  do

programa  6  a  possibilidade  de  levar  os  livros  para  casa,  formando  ao
longo dos anos uma biblioteca particular. Inclui-se na ljsta  101  titulos de
ficeao, sendo 77 de prosa e 24 de poesia;  e 44 titulos de nao-ficcao, com
enfase  na  formacao  hist6rica,  econ6mica  e  politica  do  Pals.  0  Fundo
Nacional de  Desenvolvimento  da Educacao,  autarquia responsavel pela
aquisicao  e  distribui€ao  dos  livros  aplicara R$  22,5  milh6es  no  custeio
da  primeira  reimpressao  e  remessa  dos  1,5  milh6es  de  exemplares  da
Biblioteca do  Professor.  0  outro programa anunciado como  "novo"  6  o
Biblioteca  Hscolar,  que  distribuird o  acervo  completo  da Biblioteca do
Professor a 20 mil escolas ptiblicas, beneficiando 20 milh6es de alunos.

Considerac5es Finais

Ao  sistematizar a relacao de projetos/programas  de  incentivo
a leitura promovidos pelo poder ptiblico em n{vel nacional verificou-se a
existencia  de  importantes  iniciativas  realizadas  em  prol  da  leitura  em
nosso  pals.  No  entanto,  percebe-se  a  descontinuidade  dos  projetos  e  a
desarticulag5o   entre   os   minist6rios   que   os   promoveram,   ou   seja,
Minist6rio da Educacao e Minist6rio da Cultura.

Ate  o  momento,  a  pesquisa  de  campo  realizada  em  fontes
primarias pertencentes  a Secretaria  Municipal  da  Educacao  de  Pelotas -
SME  indicou a  inexistencia  de uma politica  sistematizada de  incentivo  a
leitura promovida por esta  secretaria.  Foram recuperados  I 1  documentos
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emitidos  pela  SME,  compreendendo  o  periodo   de   1987  a   1999,  que
possuiam  alguma  indicagao  de  atividade  de  incentivo  a  leitura  ou  que
poderiam    possuir,    como    6    o    caso    dos    relat6rios    anuais.    Desses
documentos,   07   sao   relat6rios   de   atividades   do   setor  pedag6gico   da
Secretaria.  Dos 07 relat6rios,  05  citam alguma atividade relacionada  com
a leitura, sendo que o t6pico ainda mais discutido 6 a distribuicao do livro
didatico.  No  que  tange  ds  escolas,  ate  o  momento  foram recuperados  24
documentos que se caracterizam por projetos e relat6rios, compreendem o
periodo   de   1989   a   2000   e   representam   17   escolas.   A   maioria   dos
doc.umentos,  ou seja,17 referem-se  ds bibliotecas  das  escolas,  sendo  que
12 sao relat6rios anunis e 5 se enquadram em pianos ou projetos.

Ate   o   presente,   nao   foi   possivel   analisar   a   divulgagao   e
repercussao   dos   projetos   nacionais   em   nivel   local,   poiem,   pode-se
considerar alarmante que durante a realizaeao da pesquisa de campo n5o
foi localizada nenhuma refer6ncia a qualquer Lim dos projetos/programas
citados neste texto.
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A FORMACA0 DE PROFESSORES HM
SERVIC0 COM0 MARCA DA RECHNTH

HISTdRIA DA EDUCACA0 N0 MUNIcipIO DE
PASSO FUNDO -ALGUMAS CONSIDERACOES

Rosimar Serena Siqueira Esquinsanil

Resumo

0   texto   6   fruto   de   reflex6es   maturadas   no   processo   de
pesquisa empirica sobre a hist6ria da rede municipal de ensino de Passo
Fundo/RS  nos tiltimos  dez anos  (1993-2003),  sendo  que  a proposta  6  a
reflexao   sobre   o   discurso   e   o   fortalecimento   -   em   se   tratando   de
po]iticas,  projetos  e  ag6es  para  a  rede  municipal  de  ensino  -,  de  uma
pratica especifica de intervencao na docencia:  a formacao de professores
em servico,  ou a formacao  continuada,  com o  recorte  voltado  para urn
periodo dentro dos dez anos em foco: a administragao  1997-2000, que se
mostrou como o momento de maior enfase sobre tal pratica.

A  formacao   de  professores   em   servieo  6   entendida  como
processos     e     eventos     que     dizem     respeito     ou     que     abrangem
particularmente    is    ae6es    de    formagao    das    quais    participam    os
professores  que  estao  em exercicio;  sendo  que,  para  compor urn painel
minimo de analise sao colocados dois paradigmas a luz dos quais podem
ser pensados, projetados, acionados e avaliados eventos de formacao de
professores  em  servico:  o  modelo  da  racionalidade  t6cnica  e  o  modelo
da racionalidade pratica.

Para  o  trabalho  com  o  recorte  temporal  previsto,  investiu-se
em uma pesquisa empirica que mapeou reportagens publicadas mos dois
principals jormais  locajs  de  Passo  Fundo  entre  1997  e  2000;  contando
ainda  com  o  apoio   de  uma  pesquisa  bibliografica  sobre  o  assunto,
chegando-se   como   conclusao   preliminar   a   leitura   de   que   as   ac6es
desencadeadas  por  esta  administracao  tiveram  uma   seqtiencia   16gica
dentro    daquilo   que   parecia   ser   urn   projeto   maior,    abrangente    e
multifocal,  onde  diversas  ac6es  de  formacao  de professores  em servico
foram   concatenadas   no   sentido   de   propiciar  uma   multiplicidade   de

1 Doutoranda em Educagao -PPGEDU/UNISINOS; professora da Universidade
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olhares  sobre  a  docencia,  fosse  de  forma  coletiva  (como  mos  grandes
semjnarios e aberturas do ano letivo), ou de forma mais restrita a grupos
especificos, como no caso dos p61os de estudo.

0 texto que segue 6 fruto de algumas reflex6es maturadas no
processo  de  pesquisa  empirica  sobre  a  hist6ria  da  rede  municipal  de
ensino de Passo Fundo/RS nos tiltimos dez anos (1993-2003), inserindo-
se, mais  amplamente,  no  contexto  das pesquisas e textos  sobre politicas
educacionais (sua hist6ria, elaboragao, gestao, controle e avaliaeao).

A proposta 6  a  reflexao  sobre  o  discurso  e o  fortalecimento  -
em.se  tratando  de  pol{ticas,  projetos  e  ac6es  para  a  rede  municipal  de
ensino   -,   de   uma   pratica   especffica   de   intervengao   na   docencia:   a
formacao  de professores  em  servico,  ou a formac5o  continuada,  com  o
recorte   voltado   para   urn  periodo   dentro   dos   dez   anos   em   foco:   a
administracao   1997-2000,  que  se  mostrou  como  o  momento  de  maior
6nfase de tal pratica.

Algumas reflex6es de carater geral...

A    formagao    em    servico    ou    formacao    continuada    de
professores   e,   para   efeitos   de   analise   neste   texto,   entendida   como
processos   e   eventos   que   dizem   respeito   ou   que   abrangem,    ''/.../
part!.cularmente    ds    accjes    de   formagao  ,dos    auais   pariiciian;   ;s
prtj/a,$5'ore\5 g2jL> ej'ZGo 6Jm exL.rcz'c.jo " (MAUES, 2003, p.  I 10).

No  entanto,  opto  pela  expressao  `formaeao  em  servico'  em
detrimento  da  expressao  formacao  continuada,  por  entender  que  esta
carrega problemas identificados quando pensamos que

[...]      Adjetivar     como      "continuado"     un     processo
educacional    6   ja   admitir   uma    certa   concepgao    de
educacao. Para aqueles que compreendem -e reduzem -
a   educacao   a  formapao   intelectual,   e   concebem   esta
como  o  dominio do  conjunto de  conhecimentos - ou ao
memos parte  dele - relativo a uma area,  trata-se  de  estar
sempi`e  a  atualizar  os  sujeitos,  informando-os  sobre  os
novos  descobrimentos  da  ciencia  e  suas  conseqtiencias
para   a   agao   no   mundo   do   trabalho   (no   caso   dos
professores,   no   seu   mundo   de   trabalho,   aquele   do
ensino).  (COLLARES;  MOYSES;  GERALDI,  1999,  p.
210).
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A   questao   seria   identificar   qual   exatamente,   o   ponto   de
`parada', pois continuar  `de onde?',  sob que bases?  de que ponto,  onde

parou,  que parametros  se utilizou para  `continuar'  o trabalho,  onde  ele
estava?

[...I    Embora   a   expressao    "continuada"   recoloque    a
questao     do     tempo     ~     e     nesse     sentido     poderia
enganosamente remeter a irreversibilidade  e  a hist6ria -,
pratica-se uma educapao  continuada em que  o tempo de
vida  e  de  trabalho  e  concebido  como  urn  "tempo  zero".
Zero  porque  se  substitui  o  conhecimento  obsoleto  pelo
novo  conhecimento  e  recomeca-se  o  mesmo  processo
como  se  nao  houvesse  hist6ria;  zero  porque  o  tempo
transcorrido    de    exercicio    profissional    parece    nada
ensinar.  A  cada  ano  letivo,  uma  nova  turma,  urn  novo
livro didatico, urn novo cademo intacto. Zerado o tempo,
esta-se    condenado    a   etema   repetigao,   recomecando

#%¥SEs?°GEKisLmD°], [Tga;:%. 2£[n]£;.]a[.     (COLLARES;

Via   de   regra,   a   formacao   em   servieo   6   vista   como   urn
`repaginamento'   do  professor  que  ja  esta   atuando,   inserido   em  urn

determinado  sistema  de  ensino.  0  objetivo  maior  6,  quase  sempre,  a
busca  de  urn  alinhamento  dos  docentes  com  as  "novidades"   de  suas
atinentes  areas  e  da  educag5o  de  urn  modo  geral,  "atualizando-os"  em
suas respectivas competencias para a tare fa pedag6gica.

Neste  sentido,  ha  pelo  memos  seis  objetivos  que  este  tipo  de
formagao pode ter:

[...]   [1]  como  a  atualizacao  dos  conhecimentos  ap6s  a
formapao  inicial,  [2]  a  adaptacao  das  competencias  ao
novo   contexto,   [3]   a   possibilidade   de   aplicacao   das
mudangas determinadas pela administragao central,  [4]  a
possibindade      de      aplicar      as      novas      estrat6gias
concementes    a   pratica   de    ensino,    [5]    a   troca   de
informag6es e de competencias entre os professores,[6] a
ajuda aos professores mais fracos a fim de que melhorem
sun eficiencia [...]  (MAUES, 2003, p.110).

Para  urn primeiro  olhar, tal pratica pode  soar como positiva,
1evando  em  conta  que trata de  deixar os  docentes  de  uma  determinada
rede  `em dia'  com as  atualizac6es  da pratica  de  ensino.  Mas urn novo
olhar, mais acurado do ponto de vista contextual e politico, pode revelar
o    carater   de    acomodaeao    e    assimilacao   dos   professores    a   uma
determinada  proposta  vertical  de  politicas  educacionais,  pois  muitas
vezes  "[...]  a  questao  da  aceitacao  tacita  das  politicas  govemamentais  6
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evidenciada, isto e, o objetivo maior da formagao continua 6 a adaptacao
ds exigencias postas pelos govemos"  (MAUES, 2003, p.  Ill);  ou ainda
urn  desviar  da  atencao  de  outras  inteng6es  formativas  mais  eficazes,
permanentes    (por   processuais    e   prognosticas)    ou    desejadas   pelos
docentes.

Dependendo da  forma como for encaminhada a formacao em
sel-vico  dos  docentes  que  atuam  em  uma  determinada  rede  de  ensino2,
esta pode  estar  longe  de  ser urn processo  permanente  e  sistematico  de
reflex5o.

Por  outro  lado,  se  as  escolhas  te6ricas  e  politicas  ensejarem
transformae6es   efetivas   e   uma   constante   reflexao   sobre   a   pratica
pedag6gica, tal formacao pode trazer importantes avancos no  sentido de
qualificacao  de  uma  rede  de  ensino.  Se  a  opgao  for esta,  o  processo  de
formagao em servico pode centrar-se em tr6s eixos basicos:

[...] a) o dominio do saber acumulado no que se refere ao
contetido  escolar e  is  formas de  ensina-1o;  b)  o dominio
da  concep9ao  dial6tica  como  meio  de  desenvolver  uma
acao e reflexao aut6nomas e cn'ticas;  e c)  a formacao de
uma   postura   6tico-politica   guiada   por   sentimentos   e
valores  que  possibilitem  ao  professor uti]izai-  esse  saber
acumulado como meio para o desenvolvimento pleno do
aluno   e  para  seu  pr6prio   desenvolvimento   como   ser
humano [...I (MAZZEU,1998. p. 61)

Isto  adv6m,  segundo  Silva,  do  fato  do  conceito  de  formacao
ser polissemico, podendo situar-se em dois p61os relativamente distintos:

•    urn, relevando a dimensao do saber e do saber fazer, numa
6ptica  valorativa  do  dominio  profissional  e  do  fomando
como  integrado  mum  sistema  complexo  de producao,  que

2 "Exlste uma corrente  de  gestores da educagao  que pensa a formagao  conti'nua

tamb6m  como uma  forma  de  reparar  as  lacunas  e  as  deficiencias  da  formagao
inicial,  colocando  em  xeque  o  valor  desta  e  as  instituic6es  que  as  ministram.
Dessa  maneira  a  formacao  continua  viria  contribuir,  em  certa  medida,  para  o
aligeiramento  da  fomiagao  inicial,  tendo  em  vista  que  ela  nao  atenderia  as
demandas sociais. A16m disso, como as transformag6es em todos os dominios do
conhecimento tern-se dado de forma acelerada, caberia a formagao inicial apenas
dan  nog6es  mais  gerais,  deixando  todo  o  resto  a  cargo  da  formapao  continua.
Esse  parece  ser  urn aspecto  que  tern  sido  de  fato  colocado  em  destaque  pelas
politicas   dos  paises   em   desenvolvimento,   abrindo   urn  enorme   mercado   de
formagao,  o  que  enseja  tanto  nas  universidades  ptiblicas  quanto  nas  demais
instituig6es  de  ensino,  e  mesmo  nas  empresas,  a  possibilidade  de  aumentar  a
receita contabil"  (MAUES, 2003, p.111).
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exige  saberes  e  compet6ncias  especializadas,  nas  quais  e
para as quais 6 preciso formar;

•    outro,  enfatizando a dimensao do desenvolvimento global
do  sujeito, redimensiona o  saber,  o  saber fazer  e  o  saber
ser, numa perspectiva de constru¢ao integradora de todas
as  dimens6es  constitutivas  do  formando,  privilegiando  a
auto-reflexao     e     a     analise,     no     sentido     de     uma
desestruturap5o-reestruturagao  continua  do  sujeito  como
ser multidimensional. (2000, p. 98)

Entretanto, a mesma autora pondera que  formar tern origem
no  latim /or7#¢re  (dar o  ser  e  a  forma,  organizar,  estabelecer),  logo,  o
vocabulo  apela a uma acao profunda e global da pessoa:  transformagao
de todo o ser configurando saberes, saber fazer e saber ser, logo, formar
6 ontol6gico,  6 o pr6prio  ser que esta posto em questao no processo de
formar-se (SILVA, 2000, p. 98-99).

Para compor urn painel minimo de analise tomo, neste texto,
dois   paradigmas   a   luz   dos   quais   podem   ser  pensados,   projetados,
acionados e avaliados eventos de formacao de professores em servieo: o
modelo da racionalidade tecnica e o modelo da racionalidade pratica.

A formagao de professores pode tomar por base urn ou outro
modelo epistemol6gico, e tal modelo condicionara a estrutura e os temas
dos  cursos  e  eventos  formativos  que  serao  apoiados/ministrados  pela
mantenedora, e os conseqtientes resultados obtidos.

No  modelo  da  racionalidade  t6cnica,  o  professor  6  visto
como  urn t6cnico,  urn especialista que  aplica com rigor, na sua pratica
cotidiana,   as   regras   que   derivam   do   conhecimento   cientifico   e   do
conhecimento pedag6gic o.

Ainda dentro deste modelo,  a pratica 6 vista como prioritaria
diante das "teorizap6es", sendo mais urgente aprender novas t6cnicas do
que   novos   parametros   de   reflexao,   pois   a   pratica   cotidiana   dos
professores 6

[...]   movida  pelo  senso  comum  pedag6gico,  o   qual  6
constituido    de    fragmentos    de    teorias,    assimilados
geralmente   sob   a   forma  de   clich6s.   0   senso   comuLrm
acaba criando a i]usao de urn dominio das "teorias" cujos
elementos ele incorpora.  0 professor que esta imerso na
sua  pratica  muitas  vezes  n5o  percebe  a  necessidade  de
romper  com  essa  relapao  imediata  entre  pensamento  e
ap5o,  o  que  leva a uma rejeigao  da reflex fro  filos6fica e
das teorias educacionals mats elaboradas [...] (MAZZEU,
1998, p.  65).
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]5   rro   modelo   da   racionalidade   prdtica,   o   professor   6
considerado urn profissional aut6nomo, que reflete, toma decis6es e cria
durante  sua  a¢ao  pedag6gica,  a  qual  6  cntendida  como  urn  fen6meno
complexo,  singular,  instavel  e  carregado  de  incertezas  e  conflitos  de
valores.  De acordo com essa concepg5o, a pratica nao 6 apenas /oc»s da
aphcagao  de  urn conhecimento  cientifico  e  pedag6gico,  mas  espaco  de
criacao  e  reflexao,  em  que  novos  conhecimentos  sao,  constantemente,
gerados e modificados.

Dentro da perspectiva da racionalidade pratica, ha uma crftica
"...a toda teiitativa de reduzir a agao pedag6gica a uma racionalidade do

tipo  t6cnico-instrumental"  (DALBOSCO,  2003,  p.  16),  e  urn  ponto  de
vista que  permite  entender a  agao  pedag6gica  como  "[...]  un processo
interativo   entre   duas   ou   mais   pessoas,    visando    a   construgao   da
humanidade  que  ha  em  cada  urn,  a  partir  da  humanidade  que  ha  mos
demajs" (idem, ibidem).

Urn  dos  autores  que   discorre  sobre  tal   separagao  (ou  tats
mode]os  de  racionalidade  e  suas  conseqtlencias)  no  (s)  processo  (s)  de
formagao  docente  6   Perez  Gomes,   quando  destaca  duas  concepg6es
( 1995): o professor como t6cnico especialista e o professor como pratico
aut6nomo.

Para  Perez  Gomes  (1995),  a  concepgao  do  professor  como
tecnico   tern   suas   raizes   no   modelo   de   racionalidade   t6cnica,   uma
concepgao  cpistemol6gica  da  pratica  que  6  herdeira  do   positivismo,
tendo prevalecido por todo s6culo XX. Para tal modelo de racionalidade,
a atividade profissional 6 de sobremaneira, instrumental, e tanto melhor
sera o profissional  quanto melhor souber enfrentar os problemas postos
pela pratica aplicando t6cnicas.

Segundo o modelo da racjonalidade tecnica, a actividade
do profissional  6  sobretudo  instrumental,  dirigida para a
solucao  de  problemas  mediante  a  aplicacao  rigorosa  de
teorias   e   t6cnicas   cientificas.   Para   serem   eficazes,   os

profissionais    da    area    das    ciencias    sociais    devem
enfrentar   os   problemas   concretos   que   encontram   na
pratica,   aplicando   principios   gerais   e   conhecimentos
cientificos  derivados  da  investigagao.  (PEREZ  COMES,
1995. p.  96).

No  modelo  da  raciona]idade  t6cnica  ha  uma  divisao  entre
investigagao   e   pratica,   sendo   que   os   niveis   de   aplica€ao   (t6cnica,
instrumento...) estao subordinados aos nfveis mais abstratos de producao
do  conhecimento.   Ha,  portanto,  uma  separagao  entre   que  produz  o
conhecimento e qiiem aplica o conhecimento produzido.

319

Ja    no    modelo     de     racionalidade     pratica    requer    urn
conhecimento  na  apao,  uma  reflexao  na  agao.  Isto  porque  a  realidade
apresenta problemas para os  quais nao ha uma receita pronta "a priori"
em  qualquer manual  t6cnico.  Assim,  6  imperioso  que  o  professor  seja
reflexivo,   sendo   capaz   de   construir   o   seu   pr6prio   conhecimento
profissional,     qua     transcende     ao     conhecimento     emergente     da
racionalidade t6cnica.

I...]  (n)a racionalidade pratica [...] parte-se da analise das
praticas  dos  professores   quando  enfrentam  problemas
complexos da vida escolar, para a compreensao do modo
como     utilizam     o     conhecimento     cientifico,     como
resolvem    situac6es    incertas    e    desconhecidas,    como
elaboram   e   modificam   rotinas,   como   experimentam
hip6teses    de    trabalho,     como    utilizam    tecnicas    e
instrumentos  conhecidos  e  como  recriam  estrat6gias  e
inventan  procedimentos  e  recursos.  (PEREZ  GOMES,
1995.  p.102)

0    professor    e    as    reflex6es    sobre    a   pratica    cotidiana
desencadeiam e alimentam o processo de formagao, sendo que nao mais
6 possfvel a aceitagao de uma separagao entre a teoria e a pratica.

Uma olhada na pratica... de 1997 a 2000...

Para o  trabalho  com  o  recorte  temporal  previsto,  investi  em
uma pesquisa empirica que mapeou 198 reportagens publicadas mos dois
principais jornais  locais  de  Passo  Fundo  entre  1997  e  2000;  contando
ainda com o apoio de uma pesquisa bibliografica sobre o assunto.

Nesta  administrapao   a  t6nica  mais  forte  foi  a  projegao  e
efetivapao    de    encontros    de    professores    e    demais    membros    da
comunidade  escolar,  com  vistas  a  dar  conta  dos  desafios  da  escola
pdblica.

Isto  parece  ter  ficado  como  marca  da  Pro fa.  Neusa  Maria
Henriques Rocha, entao titular da pasta, assim como a clareza, por parte
da mantenedora, de que "I...I todo processo de formapao 6 orientado por
principios   que   norteiam   as   concepg5es   de   escola,   de   ensino,   de
aprendizagem  e  de  profissional  que  se  deseja  formar  I...I"  (ROCHA,
1999, p.  22).

A   opcao   politica   pela   construg5o   coletiva   de   formas   de
enfrentamento  dos  prob]emas  cotidianos parece  ter  encontrado  guarida
na id6ia de  que  a educapao 6 un processo continuo,  que  se constr6i  de
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forma coletiva,  assim  como na percepcao  de  que  6 preciso respaldar o
professor   para   que   ele   se   construa   profissionalmente   ao   longo   da
carreira, e nao apenas com a formagao inicial, pois,

/...j7  a  formagao   inicial   do  professor  desempenha   urn
papel fundamental no sou processo de profissionalizacao.
Sabe-se,  no  entanto,  qiie  a  rapidez  com  que  as  pessoas
tern acesso  as  novas  informac6es,  os  avancos  no  campo
das  ciencias  e  da  tecnologia,  as  exigencias  do  mundo
modemo,  fazem  com  que  essa  formagao  inicjal  tome-se
insuficiente para responder aos  desafios  do  cotidiano da
escola.    A    forma?ao    do   professor,   portanto,    6    urn
processo  em permanente  constrngao  - urn processo  que
vai  sendo  tecido  ao  longo  de  sua  carreira.   (ROCHA,
1999, p.  21 ).

Todas  estas  crencas  foram  materialjzadas  na  forma  como  a
Sccretaria   Municipal   de   Educacao   do   periodo   pensou,   articu]ou   e
acionou a formacao  em  servigo  dos professores  da rede,  inicjada  pelo  I
F6rum   de   Educagao  -   0   Ensino   Municipal   em   Discussao,   com   o
objetivo  de  ouvir  os  diversos  segmentos  de  todas  as  escolas  da  rede
municipal  de  ensino,   quanto   is   suas  necessidades  e  expectativas.   A
partir desse  diagn6stico  inicial  montou-se  urn plano  de  apao  (LEvinski,
2000) que permeava o seguinte andamento:

[...I  a  SME  buscou  transformar  a  escola  em  espapo  de
formagao para seus profissionais. Desse modo, as escolas
municipais   foram   organizadas   em   p6los,    dos   quais
participam todos os professores - de pie-escola, de s6rics
iniciais  e  de  series  finais,  estes  dltimos  distribufdos  nas
diversas   areas   do   conhecimento.   Cada  polo   se   retine
bimestralmente,   dentro   de   sua   jomada   de   trabalho,
ocasi6es     em     que     desenvolvem     estudos     te6rico-
metodol6gicos,   para   dar   sustentagao   a  construg5o   da
proposta    politico-pedag6gica    de     cada    escola.     Os
professores,      messes      encontros,      discutem,      trocam
experiencias,    buscam    solug6es,    refletem    sobre    sua
pr6pria   pratica,    sempre   com   vistas    a   melhoria   do
trabalho docente[...] (ROCHA,1999, p. 22).

A16m    dos   p6los    de    professores,   havia   ainda   p6los   de
diretoi.es,  de  coordenadores pedag6gicos,  de  orientadores  educacionais,
de  equipes  dinamizadoras  organizadas  autonomamente  por cada escola
para  a  construgao  do   seu   Projeto   Pol]'tico   Pedag6gico   (LEVINSKI,
2000), de representantes de gremios estudantis, cujos encontros visavam
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o  estudo,  a  discussao  de  dificuldades  comuns  e  as  solug6es  para  os
problemas levantados.

As reuni6es obedeciam ao "[...] calendario anual -Agenda da
Secretaria Municipal de Educagao -, de modo que as escolas [pudessem]
organizar    a    carga    horaria    de    seus    professores,    viabilizando    a
participaeao de todos" (ROCHA,1999, p. 22)

Havia  ainda  a realizagao  de  Seminarios  Finais  de  cada p61o,
com a participagao de rna assessoria de professores da Universidade de
Passo  Fundo,  e  anualmente,  Cram  realizados  dois  grandes  eventos3,  os
quais reuniam uma grande parte dos professores e funcionarios da rede ~
a Abertura Oficial do Ano Letivo e o  Seminario  "A Pratica Pedag6gica
rumo ao S6culo XXI".

Os   seminarios   finais   de   cada   polo   visavam   estabelecer
algumas  sistematizap5es minimas do  que  fora estudado  (lido,  debatido,
apresentado...)  mos  p61os  de  estudo  ao  longo  do  ano,  contando  sempre
com assessoria especializada na area (geografia, hist6ria, ciencias...), ou
no  assunto  ao  qual  o  p61o  havia  se  dedicado  (alfabetizapao,  avaliacao,
neoliberalismo, metodologia do ensino...) (LEVINSKI, 2000, p. 45).

A   abertura   do   ano   letivo   aconteceu   sistematicamente   no
primeiro dia `1etivo' da rede ptiblica municipal ao longo dos quatro anos
citados. Este evento convocava os professores a repensar o sou papel de

:deusc:g:r:Saeb:s:autfer-:em:es::%::::aiarjesfiiru9£na:°a:::#dparr°]:4:Si°esdt::
eventos,   al6m  dos  discursos  da  secretaria  e  do  palestrante,   o  ent5o
prefeito municipal tamb6m falava.

0 seminario "A pratica pedag6gica rumo ao s6culo XXI"  era
anual  e  tinha  como  objetivo  "refletir,  discutir  e  buscar  estrat6gias  que
contribuam para o redimensionamento da pratica pedag6gica com vistas
a conquista de uma escola cidada, frente aos desafios conjunturais deste
final de s6culo"5. Cada uma das quatro edic6es do seminario ensejou urn
tema como norteador das discuss6es.

No  primeiro   seminario,  realizado  em  outubro   de   1997,   a
grande   tematica   abordada   foi   a   questao   estrutural:   neoliberalismo,

3 Eventos realizados durante os anos  de  1997,  1998,  1999 e 2000, conformc  os

jomais Diario da Manha e 0 Nacional dos referidos anos.
4  Palavras   da   secretaria  Neusa   Rocha,   no   discurso   de   abertura  do   evento.

Adaptado do Jornal Diirio da Manha de 23/02/1999, p. 7.
5  Conforme  folder  de  divulgapao  do  11  e  lil  Seminarios,  mos  anos  de  1998  e

1999, respectivamente.
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politicas  ptiblicas  para  a  educagao  e  o  necessario  vfnculo  critico  do
professor com o seu entomo (LEVINSKI, 2000).

0  segundo  seminario  realizou-se  em  maio  de   1998,  e  teve
como pano de fundo as politicas educacionais e a construeao do projeto
po]ftico-pedag6gico,  passando  ainda  por  aspectos  do  cotidiano  escolar
(LEVINSKI,  2000, p.  235).  A  id6ia central  parece ter  sido  a dc  discutir
urn quadro minimo de  analises  sobre a educagao  dentro  da qual  estaria
inserida a escola e  seu cotidiano;  bern como  a necessaria elaboragao de
urn proj eto politico-pedag6gico.

Ja  o  terceiro  semindrio,  realizado  no  mss  de  maio  de  1999,
dedicou-se  a  estudos  sobre  as  possibilidades  da  LDB  9.394/96,  e  is

:eenmdtennacrfj:: r::]q2gfgt::S mpaa±road: 2E%:? tesicai::;uAas:i:[t:g°a:6:  °  quarto
De    uma    forma   geral    os    seminarios    parecem    ter    sido

idealizados na perspectiva processual: do primeiro, em que se discutiu o
panorama  mats   amplo   da   sociedade,   onde   se   desenvolve   a  pratica
pedag6gica;  ao quarto seminario, onde a enfase recaiu sobre as praticas
avaliativas da sala de aula.

As  ag6es desencadeadas por esta administraeao tiveram  uma
seqtlencia  16gica   dentro   daquilo   que  parecia   ser  urn  projeto  maior,
abrangente e multifocal, onde diversas ag6es de formapao de professores
em    servigo    foram    concatenadas    no    sentido    de    propiciar    uma
multiplicidade  de  olhares   sobre  a  doc6ncia,   fosse  de  forma  coletiva
(como nos  grandes  seminarios  e  aberturas  do  ano  letivo),  ou de  forma
mais restrita a grupos especificos, como no caso dos p6los de estudo.

Uma leitura conclusiva: as anflises sobre as praticas
efetivadas

Observa-se,  no recorte temporal em questao,  diferentes tipos
de    enfoque    para    o    trato    com    a    formagao    em    servico,    tida
discursjvamente como prioritaria e efetivamente praticada.

Alguns  eventos  formativos  constituiram-se  em  projetos  de
formagao    de    doccntes    em    servigo.    Projetos    estruturados    e    com
perspectivas de transforma¢ao da a¢ao pedag6gica encetada nas escolas
municipais, a partir do modelo da racionalidade pratica.

6 Conforme folderes de divulgapao do ILL e  [V  Seminarios, em  1999 e 2000.
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Neste    caso,    a    formacao    de    professores    em    servigo,
considerada a partir de urn ponto de vista de `desenvolvimento', carrega
implicita a id6ia de que

[...I  o  aperfeigoamento  dos  professores  tern  finalidades
individuais  6bvias,  mas  tamb6m tern utilidade  social.  A
formapao    continua   tern   como    fmalidade    riltima   o
aperfeigoamento   pessoal   e   social   de   cada   professor,
numa   perspectiva   de   educagao   permanente.   Mas   tat
aperfeieoamento   ten   un   efeito   positivo   no   sistema
escolar   se   se   traduzir   na   melhoria   da   qualidnde   da
educacao oferecida is criangas. i este efeito positivo que
explica  as  preocupa€6es  recentes  do  mundo  ocidental
com     a     formapao     continua     de     professores      [...]
(FORMOSINHO,1991, p. 238).

Parto  do  entendimento  que toda e  qualquer  agao  (ou mesmo
intencao)  no  campo  da  formapao  em  servieo  de  professores  de  uma
determinada rede  ou  sistema educacional  nunca esta descolada de  uma
perspectiva mais  abrangente  e te6rica do pr6prio conceito de educapao,
conhecimento  e  de  uma  perspectiva  clara  sobre  a  funeao  social  da
escola.

Neste  sentido,  a  forma  como  o  conhecimento  foi  tratado  na
administragao   analisada,   quando   levando   em   conta   para   fins   da
efetiva¢ao de alguma aeao de formapao docente, traz subjacente a id6ia
de   que  conhecimento  e   que  modelo  de  racionalidade,  retomando   a
discuss5o inicial  deste texto,  esfa por tras e pode  servir de  ancoradouro
ds leituras interpretativas daquela administragao.

Ainda que  as  modahdades  utilizadas para tal  intento  variado
significativamente     no     decorrer     dos     anos:     grupos     de     estudo,
palestras/seminarios;  reuni6es  intemas nas  escolas,  projetos  especificos
etc,  e  o  enfoque  algumas  vezes  foi   voltado  especificamente  para  a
docencia em escolas  de periferia7,  outras  vezes para quest6es/temas de
carater mais gen6rico, de maneira geral as ac5es formativas encampadas
rio periodo de  1997 a 2000 na Redc Ptiblica Municipal de Passo Fundo
pautaram-se  na  crenea  de  que  a  melhoria  qualitativa  de  uma  rede  de
ensino  da-se,  em boa parte,  pelo  desenvolvimento profissional  dos  que

7  As   escolas  pdblicas  municipais   de  Passo   Fundo   estao,   -   via  de  regra  -,

localizadas e atendendo a rna clientela da periferia da cidade. Utiliza-se, aqui, o
conceito  de  `periferia'  no  seu  sentido  recorrente,  como  "[...]  as  comunidades
geograficamente distantes do centro, a margem da cidade, desprovidas de infra-
estrutura e de recursos materiais e integradas por pessoas de pouca ou nenhuma
qualificacao profissional (ANDREOLLA, et.al.,1995, p. 42).



324

ne]a  trabalham,  sendo  que  a  experiencia  vivenciada,  pelo  trato  com  o
material  empirico,  mostrou-se  como  uma  pratica  que,  escapando  aos
automatismos  da vida cotidiana,  trouxe mais do  que  a mera tomada de
consciencia  do  processo  de  formaeao  e  atuacao  docente;  ela  permitiu,
discutir a maneira como se constituiu essa consciencia.
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PUNICOHS ESCOLARES:
MEMORIAS DOS "GATOS-PELADOS"

S6rgio Ricardo Pereira Cardoso]

Resumo

Este trabalho 6 o estudo analitico das  "Mem6rias dos Gatos-Pelados" ---
a]unos do atual Col6gio Municipal Pelotense -- tendo como perspectiva
a visao foucaultiana de  "disciplina", assim como uma aproxirrracao desta
com algumas concepg6es desenvolvidas por Paulo Freire.

A  id6ia  de  etemo  retomo  faz  surgir  por  encanto,   da
mis6ria      do      tempo,      a      id6ia      especulativa      (ou
fantamasg6rica) da felicidade.

Walter Benjamin

1   Mestrando   em   Educapao   da   FAEAIFpel   (Hist6ria   da   Educacao),   sob   a

orientagao do Professor Dr. Mario Agostinho Dalla Vechia.
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Proposi¢6es Pre]iminares

A questao  da (in)  discip]ina nas  escolas  6  familiar para todos
aqueles    que    se    acham    envolvidos    com   o    processo    educacional.
Professores  e  alunos  de  todas  as  6pocas,  possivelmente,  guardarao  na
lembranca   epis6dios  relacionados   aos   prfemios   e   castigos   na   escola.
Minha  preocupacao  com essa  questao  emerge  de  uma  situacao  natural
de vida;  desde muito pequeno convivi com a id6ia de  castigos escolares
e com hist6rias de alunos desobedientes, malcriados,  sujos e burros. Aos
bons  alunos  cabia  a  alegria  e  satisfacao  de  dar  aulas  e  eram  eles  que
levavam  as  varas  de  marmelo  que  serviam  para  ameacar  e  impor  a
autoridade.

0 presente  escrito ten como  fin apresentar uma analise  das
punic6es   escolares   narradas   no   livro   ''A4e77!6r/.as   c7oLs   GczJos-Pe/cJc7oLs"
(GONCALVES,  1988),  cujo  prefacio  caracteriza  muito  ben  o  teor  de
sua obra:

"As  presentes   `Mem6rias'   foram   colhidas  dos  Gatos-

Pelados da Velha Guarda, sem maiores preocupac6es, na
rua,  no  autom6vel,  em  casa...  Todas  espontaneas,  nfro
obedecendo   a  ordem   cronol6gica,   1.evelam   epis6dios
nitidos   em   seus   narradores,   momentos   de   riso,   de
decepgao, de dor, mas sempre de saudade.
[...]

Pouco  mats  de  quarenta  Gatas  e  Gatos  Pelados  foram
ouvidos.  Existem  milhares  espalhados  pelo  Pals  e,  ate,
fora dele. . . "

0 referido livro, entao, 6  composto de aproximadamente 209
relatos, de cunho memorial, mas sem nenhuma analise, de qualquer tipo
que  seja.  Dessa  forma,  minha  proposta  de  trabalho  6 justamente,  por
meio de analises de discursos, esmiucar os depoimentos que constam no
livro "Mem6rias dos Gatos-Pelados" (GONCALVES,1988).

Todo projeto humano, invariavelmente, e produto de lima teia
de  relac6es hist6rico-sociais que atravessam e  sao atravessadas por seus
sujeitos.   Digo   isto   porque   os   castigos   escolares   foram   fatos   que
marcaram  profundamente   minha   vida,   influenciando   intimamente   a
construcao deste projeto.

Minha trajet6ria como educador ainda 6 curta, mas apresenta
grandes conflitos, que nasceram em minha hist6ria de vida e colocaram-
me   em   cheque   durante   o   exercicio   da   profiss5o   como   docente   de
Hist6ria,  ainda  no  estagio  em  2001.   Minhas  inquietae6es  rodeavam  a

(in) disciplina, seus diversos aparelhos de coer¢ao e o autoritarismo.
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Nao  s6  os  protagonistas  -  professor/aluno  -----  tomaram-se
refens  deste  emaranhado  que  a indisciplina escolar comporta, mas toda
uma     coletanea     de    pals    de     alunos,     diretores,     equipe    t6cnico-
administrativa e pedag6gica se envolvem diariamente neste contexto.

Ha   fortes   indicios,   tamb6m,   de   que,   na   Historiografia   da
Educacao    Brasileira,    existem    poucos    estudos    sobre    as    punig6es
escolares, que foram muito presentes ate bern pouco tempo atras, e ainda
o  sao,  s6  que  com  aparelhos  de  controle  disciplinar mais  aut6nomos  e
menos visiveis.

Logo,   este   escrito   fomentara   outras   pesquisas   para   que
possamos preencher mais lima lacuna na Hist6ria da Educagao Brasileira
e, mais particularmente, do Rio Grande do Sul.

A16m  do  mais,  o  presente  trabalho  propiciara,  por  parte  da
comunidade escolar, uma reavaliacao do cotidiano pedag6gico no que se
refere   a  reflexao  sobre  as  praticas  punitivas  do   sistema  educacional
vigente.

Tendo    em   vista    os    motivos    apresentados,    pretendemos
analisar o  cotidiano  educacional  do  Gym#c}sz.o Pe/oJe#b.e,  atual  Col6gio
Municipal Pelotense, sob urn prisma hist6rico dos castigos escolares.

Mais   especificamente,   nosso   intuito   6   o   de   investigar   a
drm2zrmiea. --  como  se  dava,  causas,  o  grou da punigao,  conseqtiencias
gerais  e  individuals,   etc.  -  dos  castigos  escolares  sob  a  vis~ELo  dos
Gatos-Pelados da velha guarda; pode-se dizer assim, uma arqueologia da
punicao  escolar  no   Gj77dLT7.o  Pe/o/e77se,  durante  a  Ditadura  Militar  no
Brasil,   que   6   o   periodo   prestigiado   pelas   lembrancas   contidas   nas
"Mem6rias dos Gatos-Pelados" .

A capacidade de registrar, na mem6ria, os dados do passado e
uma   caracteristica  inerente   ao   ser  humano.   Entretanto,   os  dados   da
mem6ria,    quando    reproduzidos,    nao    s6    passam   pelo    crivo    das
experi6ncias  presentes,  mas tamb6m passam por urn processo  seletivo,
que  se da em virtude de diversos fatores (de  ordem individual, pessoal,
coletiva,   inconsciente...).   Podemos   dizer,   entao   que   6   a   seletividade
caracteristica fundante da mem6ria.

Os   acontecimentos   hist6ricos,   cotidianamente   vivenciados,
embora  diferencialmente  interpretados  pelos  individuos,  relacionam-se
constantemente com o  sujeito,  estabelecendo urn conjunto  de processos
que os individualiza e os coletiviza ao mesmo tempo.

Halbwachs   (1990,   p.   48-51),   ao   trabalhar   com   mem6ria,
observa  a  diferenciacao  existente  nas  rememorac6es  de  fatos  do  nosso
passado;  salienta  pois  que  os  fatos  mais  facilmente  lembrados  fazem
parte  do   ''domz'#z.o  co7"#m''.  Em  contrapartida,  para  ele,  as  lembraneas
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individuais  e  mais  intimas,  s5o  mais  dificeis  de  evocar;  na maioria  das
vezes,  as  lembrancas  sao  esquecidas  porque  a  mem6ria  se  ap6ia  mos
grupos que fizeram parte de nosso passado.

Perceberemos,  entao,  que  boa parte  da  mem6ria  dos  "Gczros-
Pc/c7c7o5`"  se  dafa  em  condig6es  sociais  de   "do7#/'J7J.(J  com#m",  ou  seja,
uma mem6ria inserida na coletividade.

Halbwachs (1990)  afirma tamb6m  que a presenca do  grupo  6
tao constante em nossas recordac6es que mesmo quando mos lembramos
de   fatos   vivenciados  unicamente   por  n6s,  nossas   refer6ncias   a   eles
sempre  dizem respeito  a  algo  que tenhamos  lido,  visto,  ouvido,  etc.  Na
realidade,  nunca  estamos  sozinhos,  nunca  refletimos  sozinhos,  pois  em
pensamento deslocamo-mos de urn grupo para outro, de uma concepeao
para  outra,  chegando  a  diferentes  modos  de  pensar.  Veja  a  seguinte
formulaeao de Halbwachs ( 1990, p. 26)

"Mas  nossas  lembran€as  permanecem  colefivas,  e  elas  mos

sdo  lembradas pelos  ou[ros,  mesmo que  se  irate  de  acontecimentos  dos
quais  s6  n6s  estivemos  envolvidos,  e  com  objetos  que  s6  n6s  vimos.  E
porque, em realidade, nunca estamo.s s6s."

0  Col6gio  Municipal  Pelotense,  antigo  Gymnasio  Pelotense,
que,  de  acordo  com  Amaral  (1999),   '/oz. /w#c7c7c7o pe/c7 A4lcz£.o7!¢r/.c7,   em
1902, frmlo do confoito politico-ideol6gico Ma€onaria e  lgreja Catf]lica,

principalmente  nas primeiras  d6cadas  do  S6c. XX". i ivsttrrmerite deste
conflito  que  nasce  a  tradicional  rivalidade  entre  os  alunos  do  Colegio
Gonzaga   (fundado   pela   lgreja   Cat61ica)   e   os    alunos   do   Ginasio
Pelotense (fundado pela Ma¢onaria).

Tnc]usive,     o     nome      ''Gcz/(J,5-Pc/oc7os",     foi      dado     pelos
adversarios  pertencentes  ao  Col6gio  Gonzaga,  que  faz  uma  alusao  is
iniciais   do   antigo  nome   do   Col6gio  Pelotense   --------  G-};m7?c}b'7'()   P-
c/o/cure.  Da  mesma  forma,  foram  os  alunos  do  Pe/ozcms'e  os  crjcrcJore,s'
do  nome  "Galinhas Gordas", ha:do a,os a+unos do a-ymnasio G-onzaga,
ref;erindo-se tamb6m ds iniciais destes.

As mem6rias dos Gatos Pelados sob a perspectiva
foucaultiana de poder e disciplina

Antes ainda de iniciar a descricao de certos tracos do conceito
de poder, cabe destacar que Foucault nao tern uma teoria geral do poder,
a   -   hist6rica,   podendo   ser   aplicada   a   todas   as   relac6es   de   poder
existentes  em  sociedade,  em  qualquer  contexto.  Ao  contrario,  ele  n5o
pretende  fundar  uma  teoria  geral  e  globalizante,  e  sin  trabalhar  uma
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analitica  de  poder  capaz  de  dar conta  do  seu  funcionamento  local,  em
campos  e  discursos  especificos  e  em  6pocas  determinadas.  Como  ele
destaca:.  "0  que  estd  em jogo  nas  irvestigaq6es  que  virao  a  seguir  6
dirigirmos menos para uma  `teoria'  do poder que para uma  `anali[ica'
do  poder:   para  uma  defini€ao  do  dominio  espec{fico  formado  pelas
rela€6es   de   poder   e   determina€do   dos   instramentos   que   permitam
cr#cj/7.,sc9-/o " (FOUCAULT,1979, p.  80).

Na    concepcao    foucaultiana    de    poder,    existem   poderes
disseminados em toda a estrutura social por interm6dio de uma rede  de
dispositivos  da  qual  ningu6m,  nada  escapa.  0  poder  rinico  nao  existe,
mas,  sim praticas  de  poder,  ou seja,  o  poder nao  6  algo  que  se  possui,
mas algo qiie se exerce;  o poder nao esta mum lugar, mas em toda parte
da rede social. 0 poder ten, portanto, urn carater relacional que inclui as
lutas contra este exercicio de poder dentro desta teia de relag6es.

Trazendo  isto  para  "A4e77€c5rz'czS  cJos  Gcy/os  Pc/c!c7o5 '',  percebe-
se claramente que o poder flui atrav6s de todos os agentes participativos
do   Ginasio   Pelotense,   camuflando-se   nas   mais   diversas   estriituras
funcionais, entre elas:

•    j4fri.bwj.€6es do  C¢rgo.. permite que o professor determine
os    m6todos   de    estudo,    as   regras   de   trabalho    e   de
comportamento dos alunos;

"No  peri'odo  da  Segunda  GueiTa  costumavam  os  alunos

referir-se  a qualquer situacao dificil  com  a expressao  'E
tripa,.
Em plena aula, o aluno quis encarecer as dificuldades do
Latin e dizia ao colega:
-   i   tripa,   tripais,   tripation,   tripazzioni,   triporum,
tripinha!
Nesse    exato    momento,    o   professor    interrompeu   o
'linguista':

-'Seu'  Fulano, va o  Sr.  E sua  'tripinha'  para a Rua!"

(GONCALVES`  1988,16° relato)

•    J14lec¢Hz.s"os   de  coerfGo..   possibilitam,   ao  professor,   a
utilizae5o  de  punig6es  e/ou  a  restricao  a  liberdade  dos
alunos;

"0  Professor  comprara  urn  rel6gio  novo  e,  faceiro,  o

consulta freqtientas vezes.
No   finalzinho   da   aula,   prepara-se   para   iniciar   novo
ponto, quando o aluno levanta o dedo e o interrompe:---Mas esta na hora, ja vai bater!
-Pelo meu cron6metro, faltam cinco min.
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-'Professorr, o seu cron6metro 6...

Resultado:      o      mogo      foi      expulso      do      Colegio.
(GONC`ALVES,1988, 63° relato)

•    S_istema de recompensas e elogios.. base±a,-se na uthlzap~a,o
de estimulos positivos;

"0  aluno  fez  muita  forca  para  tirar  ±±±±±  naquela  prova.

Logo  com  urn  professor  que  nao  era  amigo  de  notas
balxas!
Mais   tarde,   ao   ir   la   fora,   passando   pela   sala   dos
Professores,  o  nosso  her6i  encontrou-a  vazia  e,  sobre  a
mesa,  a  cademeta  de  Hist6ria.  Corajoso  como  ele  s6,
abriu  a  cademeta  e,  encontrando  o  seu  sagrado  nome,
colocou zero adiante do urn.
Dias  depois,  lendo  as  notas  para  a  tulma,  o  professor,
que havia esquecido a  'produgao' do aluno, elogiou-lhe a
dedicagao      naquele      mss,      incentivando-o      a      que
continuasse    esfoxpado!"    (GONCALVES,    1988,    163°
relato)

No  que  se  refere  aos  alunos,  a  influencia  deles  nas  redes  de
poder  6  pouca,  mas  dada  sua  superioridade  num6rica,  podem  surgir
situag6es  conflituosas.   Concretiza-se  suas  vontades,  por  exemplo,  na
capacidade   que   t6m   de   manipular   os   professores   e   interferir   ou
condicionar os  estilos  e  m6todos  de  ensino,  e  ate  chegar  a  impor a  sua
pr6pria vontade

Ou seja,  sendo o poder mdltiplo, as resistencias a ele tamb6m
serao   mtiltiplas,   sem   localizacao   especifica;   serao   focos   m6veis   e
transit6rios; distribuidos por toda a estrutura social.

E dentro dessa natureza relacional, inerente ao funcionamento
do poder, que as relag6es se encontram memos envolvidas em confronto
face -  a - face,  que  possivelmente paralisaria  ambos  os  lados  imersos
em    urn   antagonismo    constante.    Ha    nas    relag6es    de    poder    urn
enfrentamento constante e pexp6tuo.

[...]  Certo dia, urn guri foi para o Conselho de Disciplina
copiar  a  c6lebre  frase:   `Respeita,  Estuda  e  Venceras'  e
nao   gostou   do   tratamento.   Pediu   licenga   para   ir   ao
banheiro    e,    na    calxa    d'agua    escreveu,    com    tinta
indel6vel:  `0  Inspetor  X  carrasco...'  E,  da{  para  diante,
colocou   todas   as   palavras   obscenas   que    sabia    [...I
(GONCALVES,1988, 5QTelato).

Como  corolario desta ideia teremos  que estas  relac6es nao  se
dao  onde  nao  haja  liberdade;  na  definigao  de  Foucault,  a  existencia  de
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liberdade, garantindo a possibilidade de reacao por parte daqueles sobre
os  quais  o  poder  6  exercido,  apresenta-se  como  fundamental.  Nao  ha,
portanto,  relagao  de  poder  sem  liberdade  e  sem  potencial  de  revolta.
Dessa forma,  a escravidao  ou relagao  com  urn homem  acorrentado n5o
caracteriza  uma relagao  de  poder,  mas  sim  urn  constrangimento  fisico
absoluto. Como ele mesmo explicita:

0   poder   6   exercido   somente   sobre   sujeitos   livres   e
apenas enquanto sao livres. Por isto, n6s mos refcrimos a
sujeitos  individuals  ou  coletivos  que  sao  encarados  sob
urn leque  de possibilidades  no  qual  intimeros  modos  de
agir,   intimeras   reac6es   e   comportamentos   observados
podem   ser   obtidos.    Onde   os    fatores   determinantes
saturan'i o todo nao ha relapao de poder; escravidao nao 6
uma  relacao  de  poder,  pois  o  homem  esta  acorrentado
(Neste  caso  fala-se  de  uma  relapao  de  constrangimento
fisico).  Conseqtlentemente,  nao  ha  confrontacao  face  a
face   entre   poder   e   liberdade,   que   sao   mutuamente
excludentes   (a  liberdade   desapareceria   sempre   que   o
poder  fosse  exercido),  mas  uma  interapao  muito  mais
complicada.  Nessa  rela¢fro,  a  liberdade  pode  aparecer
como        condicfro        para        exercicio        do        poder
(simultaneamente  sua  pr6-condigao,  ja  que  a  liberdade
precisa existir para o  `poder'  ser exercido e, tamb6m, seu
apoio uma vez que  sem a possibilidade de resistencia, o
poder     seria     equivalente     a     determinagao     fisica).
(FOUCAULT,1982, p. 221).

Sob   esta   perspectiva,    podemos    adiantar   que   tudo    que
caracteriza uma  agao  de  constrangimento  fisico  absoluto  desvincula-se
de  uma  legitima relagao  de  poder,  seja numa  sala  de  aula ou nao.  Da
mesma  forma,  tal  ato  toma-se  antipedag6gico,  gerando  a  revolta  (por
muitos,  erroneamente,  chamado  de  indisciplina)  naqueles  que  sofrem
este tipo de coagao.

A indisciplina nada mats 6 do que uma derivada das pr6prias
estrat6gias de poder, sendo sua geratriz os mesmos aparelhos que visam
seu controle.  0  fen6meno  da  ''co/cz",  por exemplo,  s6  faz  sentido  nun
a;rr):bierite a;in qua "6 proibido consultar os apontamentos ou os colegas".,
como no caso de (GONCALVES,1988,17Qrelato):

A cola estava presente em quase todas as provas dificeis
[...]  Certo  aluno  nao  retinha  as  declinag6es  e  teve  uma
id6ia brilhate: tirou o miolo de urn rel6gio de pulso e lhe
colocou duas manivelinhas nas  extremidades.  Com letra
minutissima,   copiou   as   regras   numa   pequena   folha,
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prendendo-a   ds   manivelinhas.   Bastava   movimenta-las
para ler todo o sistema.

Dessa  forma,  amarrado  a concepcao  foucaultiana  de  poder,
surge, tL disciplina como "processo t6cnico unitdrio pelo qual a for€a do
corpo   6    com   o   mirimo   6rras   reduzida   como    `forca   polltica',    e
fflcurJ.mcz/z.zczcJcz como/orffl I;/j./''. (FOUCAULT,1999, p.119).

0 controle se amplia a tal ponto que ultrapassa o nivel legal e
passa a englobar o nivel  virtual.  Ou  seja,  a penalidade  se  estende para
al6m do que os indiv{duos fizeram, abarcando o que eles sao capazes de
fazer (sem, no entanto, te-1o feito).

0  domfnio  dos  individuos  no  campo  virtual  toma-se  mais
freqtlente  com  a  saida  da   instituigao  penal  das  maos  de   urn  poder
judicidrio  aut6nomo.  A  separapao  entre  poder judiciario,  1egislativo  e
executivo  vai  propiciar o  aparecimento  de  poderes  marginais  ajustiga,
que  sao  a polfcia e  as instituic6es de  vigilancia e corre¢ao - hospitais
psiquiatricos, clfnicas m6dicas e psicol6gicas, escolas, pris6cs, etc.

i justamente  este  controle  do  indivfduo  na  virtualidade  que
vai caracterizar a sociedade disciplinar, sendo o poder disciplinar aquele
que  visa  o  dominio  social.  Exemplo  disto  esta  presente  em  Gonealves
(1988,126Qrelato):

Disciplina   rigida.   Professor   respeitadissimo.   Estimado
ate a venerapao, tinhamos com ele,  aulas a tarde.  Muitas
vezes,  `desabava'  sobre a cadeira e, ap6s dizer -`Hoje a
comida me fez mat.' -amparava o rosto na mao, tirano
rapida  pestana.   Durante  aquele  interregno,  a  turma  se
mantinha no mais absoluto e compreensivo silencio.

Estabeleceu-sc, entao, o #ormcz/, que funciona como principio
de    coergao    e,    conseqtientemente,    da    origem    a    uma    educagao
padronizada,  massificada,  em  que  todos  devem  ajustar-se  ao  mesmo
mode]o.  Tudo  o  que  a  ele  nao  se  encaixa  6  considerado  desvio  e  o
castigo teria a fungao  de  diminuir esses desvios;  estes, por sua vez,  s5o
codificados como anorinalidades de comportamento e, por conseguinte,
marginalizados.

Em suma, o poder que reprime 6 o mesmo que cria e instaura
prazeres  e  saberes.  Aqui,  nao  se  fala  unicamente  do  poder  fisico,  da
forca,  mas  de  dispositivos  sutis  que,  se  sobrevivem,  6  exatamente  por
nao  serem   unicamente  repressores,  mas  tamb6m  criadores.   Pensar  o
poder   como   repressor,    unicamente,    seria   recair   no   essencialismo
humano.

0 existencialismo prega que existencia que produz a essencia
do  homem,  se  ele  6  desprovido  de  uma  "essencia"  primordial,  nao  faz
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mais sentido representar o poder como forga,  unicamente, repressora.  i
ele,   o   "poder",   quem   vai   formar,   criar,   delimitar,   individualizar,
disciplinar e, tamb6m, proibir e delimitar o campo de acao do individuo.

Afirmar que  o  carater  "pedag6gico"  do poder s6  se  expressa
pela  recusa,  pela  punigao  6  voltar  a  essa  representagao  unilateral  de
poder. i imagina-lo como urn ente, urn em-si nas maos do Estado ou do
Govemo   e   nao   como   urn   feixe   de   relae6es;   6   representa-1o   como
potencia e nao como ato. Ora, nada mais distante de Foucault do que tal
representagao do poder.

0   poder,   portanto,    s6   existe   enquanto   efetivar-se,   nao
consistindo  uma  propriedade  ou  potencia  de  nenhum  ator privilegiado
em condig6es de utiliza-lo ou nao.

Aproximando Foucault e Paulo Freire

Analisando   a  percepgao   de   cJz.scz.pJz.7?c7   em   Foucault,   assim
como toda a trama disciplinar descrita por ele, nao  fica difici]  crer que
esta,   ao   ser   aplicada   na   educagao,   6   similar   ao   que   Paulo   Freire
denomina de Educacdo Bancdria.

P¢wJo Frei.re2, em suas analises, teoriza como a educagao e a
pedagogia devem ser compreendidas e como se deve agir atrav6s de uma
educagao  denominada  Libertadora.  Para  ele,  educagao  6  urn  encontro
entre interlocutores,  que procuram, no czJo cJe co"focce7. cz sz.g#zJJccz€Go c7cz
recz/;.dczc7e e na prd]fz.s, o poder da transformaeao.

Entende-se por pedagogia em Freire,  a agao que pode  e deve
ser muito  mais  que  urn processo  de  treinamento  ou  domesticacao;  urn
processo  que  nasce  da  observagao  e  da  reflexao  e  culmina  na  a¢ao
transformadora.

2   Paulo   Freire   contribuiu   como   poucos    na   reflexao   do   homem   e    seu

compromisso com a sociedade. Este movimento de ser homem 6 pensado no seu
percurso  reflexivo  que permite  ser objetivado na medida em  que,  6 passivel  de
chegar aos espapos de  formagao de educadores,  quer na fomagao inicial,  quer
na   formapfro   em   servigo,   a   fin   de   toma-los   capazes   de   transformac6es
necessarias is praticas educativas e pedag6gicas.  Esta contribuieao fez de Paulo
Freire  urn  pedagogo  brasileiro  de  destaque,  nao  s6  de  ambito  nacional  como
tamb6m intermacional. Nao se limitando a teorizar, mas empenhando-se para que
estas quest6es tivessem repercussao positiva na sociedade humana em geral e na
brasileira    especificamente,    o    que    faz    dele    urn   homem    profundamente
comprometido com a sociedade, principalmente com as camadas populares.
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Em  oposigao a pedagogia do dialogo,  Paulo Freire desnuda a
concepcao bancaria de educacao; 6 uma cn'tica a educagao que existe no
sistema capitalista. Nessa concepcao:

0  educador  5  o  que  educa;  os  educandos,  os  que  sao
educados; o educador 6 o que sabe; os educandos, os qiie
nao  sabem;  o  educador 6 o  que pensa;  os educandos, os
pensados;   o   educador   6   o   que   diz   a   palavra;   os
educandos, os que a escutam docilmente; o educador 6 o
que    disciplina;    os    educandos,    os    disciplinados;    o
educador   6   o   que   opta   e   prescreve   sua   opgao;   os
educandos  os  que  seguem  a prescricao;  o  educador 6  o
que  atua;  os  educandos,  os  que  ten  a  ilusao  de  qiie
atuam;  o  educador escolhe o  contetido programatico;  os
educandos  se  acomodam  a  ele;  o  educador  identifica  a
autoridade  do  saber  com  sua  autoridade  funcional,  que
op6e  antagonicamente  a liberdade  dos  educandos;  estes
devem adaptar-se ds determinac6es daquele; o educador,
finalmente, 6 o sujeito do processo; os educandos, meros
objetos. (FREIRE,1983, p. 68).

Este desnudamcnto serve de premissa para visualizar o poder
do educador sobre o educando e, como conseqtl6ncia, a possibilidade de
formar   sujeitos   ativos,   criticos   e   nao   domesticados.   A   Educagao
Bancaria  se  alicerga  mos  principios  de  dominagao,  de  domesticacao  e
alienae5o    transferidas    do     educador    para    o    aluno     atrav6s    do
conhecimento dado, imposto, alienado.

De fato, nessa concepcao, o conhecimento 6 algo que, por ser
imposto, passa a ser absorvido passivamente:

Na visao `bancalia' da educagao, o  `saber' 6 uma doa9ao
dos  que  se  julgam  sabios  aos  que  julgam  nada  saber.
Doagao     que     se     funda    numa     das     manifestag6es
instrumentais da ideologia da opressao  - a absolutizagfro
da    ignorancia,    que    constitui   o    que    chamamos    de
alienagao da ignorancia,  segundo a qual esta se encontra
sempre no outro. (FREIRE,  lt)83, p.  67).

Como se ve, a opressao 6 o ceme da concepgao bancaria. Para
analisar esta concep¢ao  que  se  fundamenta na antidialogicidade,  Freire
(1983)  apresenta  caracteristicas  que  servem  a  submissao.  Sao  elas:  a
conquista, a divisao, a manipulacao e a invasao cultural.

a.    Conquista  -  a  necessidade  de  conquista  se  da  desde  "as
mais  duras  is  mais  sutis;  das  mais  repressivas  is  mais
adocicadas, como o patemalismo" (p.162);
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b.   Divisao -  "na medida cm que  as minorias,  submetendo as
maiorias  a  seu  dominio,  as  oprimem,  dividi-1as  e  mante-
1as  divididas  sao  condig6es  indispensaveis  a continuidade
de seu poder" (p.165);

c.    Manipulagao    -    "atrav6s    da    manipulagao,    as    elites
dominadoras vao tentando conformar as massas populares
a  seus  objetivos.  E  quanto  mais  imaturas  politicamente
estejam, tanto mais facilmente  se deixam manipular pelas
elites  dominadoras  que  nao  podem  querer  que  se  esgote
seu poder" (p.  172);

d.   Invasao  cultural  -  "a  invasao  cultural  6  a  penetragao  que
fazem  os  invasores  no  contexto  cultural  dos  invadidos,
impondo a estes sua visao de mundo, enquanto lhes freiam
a criatividade, ao inibirem sua expansao" (p.178).

Ao  contrario  da  educacao  libertadora,  a  concepgao  bancaria
de educag5o nao exige a consciencia critica do educador e do educando,
assim   como   o   conhecimento   nao   desvela   os   "porques"   do   que   se
pretende   saber.   Eis  porque   a  educagao  bancdria  oprime,  negando   a
dialogicidade nas relac5es entre os sujeitos e a realidade.

Por  oposicao   a  Educacao   Bancaria,   a   educagao,   segundo
Fref re, 6 libertapao. Nesta concepgao, o conhecimento parte da realidade
concreta   do   ser   humano,   reconhecendo   o   seu   carater   hist6rico   e
transformador.

Freire ressalta a necessidade do homem entender sua vocagao
ontol6gica,  como  ponto  de  partida  para  se  obter  nessa  analjse  uma
consciencja ljbertadora, isto 6, o ser humano s6 chegara a consci6ncia do
seu contexto e do seu tempo na relapao dial6tica com a realidade, pois s6
desta  maneira  tera  criticidade  para  aprofundar  seus  conhecimentos  e
tomar atitudes frente a situac6es objetivas.

Reiterando a afirmagao acima, Freire diz que:

[...]      a      educapao      problematizadora,      de      carater
autenticamente  reflexivo,  implica  nurm  constante  ato  de
desvelamento   da  realidade   [...]   busca  a  emersao   das
consciencias,   de   que   resulte   sua   inser¢ao   critica   na
realidade. (FREIRE,1983, p.  80).

0 comprometimento com a transformagao social 6 a premissa
da   educaeao   libertadora.   Libertapao   que   nao   6   s6   individual,   mas
principalmente   coletiva,   social   e   polftica.   0   ponto   de   partida   do
pensamento  de  Paulo  Freire  se  da  a  partir  da  visao  de  uma  rea]idade
onde  o  homem ja nao  era sujeito de  si  pr6prio,  ou como  ele mesmo  se
referia,  se  "coisificava",  anulando o  sentido de  sua vocacao ontol6gica,
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ou  seja,  deixa de  ser  sujeito  de  seu  agir  e  de  sua pr6pria hist6ria.  Por
essa   analise,   a   pedagogia   freireana   apresenta   no   Capftulo   lv,   em
Pedagogia  do  Oprimido,  a  dialogicidade  como  essencia  da  educapao
libertadora mostrando caracteristicas necessarias para que se concretize.
Sao elas: a colaborapao, a uniao, a organizagao e a sintese cultural.

a.   Colabora€ao  -  a  aeao  dial6gica  s6  se  da  coletivamente,
eTitre   i,"jehos,   "ainda   que   tenham   niveis   distintos   de
funqdo,    portanto   de    responsabilidade,    somerite   pode
realizar-se na comunica¢do" (p.197).,

b.   Uniao   --   a   classe   popular   tern   de   estar   unida   e   nao
dividida, pots  significa  "cz  4I#;.Go so/z.cJd7i.cz e#tre sz.,  I.7„p/i.c`c{
esta    uniao,    indiscutivelmente,    numa    consci6ncia    de
c/czs,se " (p.  205);

c.    Organizaeao  --"[...I  e'  o  7#ome#fo  CZJ/czme#fe pec7czg6gz.co,
em que  a lideran?a e  o povo fazem juntos  o  aprendizado
da  outoridade  e   da  liberdade  verdadeiras   que   ambos,
como     urn     s6     corpo,     buscam     instaurar,     com     a
transforma¢do da realidade que os mediatiza" (ri. 211).,

d.    Sintese     cultural    -    consiste     ''7?c}    czf#o     fez.sf6rz.ccz,     se
apresenta  como   instrumento   de   supera?do   da  pr6pria
cultura   alienada   e   alienante"   (r>.   2+4).   "[...]   fez   da
realidade objelo de sua andlise critica" (p. 2\5).

Palavras Finals

Ao   acompanharmos   a   mudanga,   descobrimos   como
chegamos   ao   que   somos   hoje.   Compreendemos  mais
claramente   o   que   foi  perdido,  o   que   ainda  resta  por
resolver.

E.  P. Thompson

Ao  analisar  "Mem6rz.c}s  cZos  Gczfas  Pe/c!c7oS",  6  not6rio  que  as
ac6es  de  (in)  disciplinas  ali  presentes  sao,  na maloria  das  vezes,  frutos
de uma falta de dia]ogos entre os agentes que sao atravessados pela teia
de  relag6es  de  poder.  Pois  muitas  das  penalidades  dadas  aos  alunos
foram   conseqtiencias   do   autoritarismo   por   parte   dos   professores   e
conselhos disciplinares da 6poca; esta, inclusive, encontravam-se dentro
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de  urn  contexto  hist6rico-politico  do  Brasil,  onde  o  autoritarismo  era
marca presente na vida politico-social : Dz.fczc7cw pds-643.

Isto nao  quer dizer que  devamos  abandonar a autoridade  e  o
exercicio  do  poder,  pots  estes  sao  condig6es  basicas  de  toda  estrutura
social civilizada, logo tamb6m da relagao pedag6gica.

Sempre    que    o   poder   exercido    assenta   numa   base    de
autoridade, os alunos reconhecem-no como legitimo. No caso coiitrario,
a  i`elagao  assenta-se  na  tentativa  de  resistencia  dos  alunos,  surgindo
situae6es conflituosas.
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A CASA DH BRUNO LIMA: UMA FACE DA
IIISTdRIA DA FACULDADE DE DIREITO DE

PELOTAS
Waleska Ribeiro Villarj

Resumo

0  Texto  aborda  as  contribuic6es  de Bruno  de  Mendon€a Lima  qiie  foi
tesoureiro, professor, vice-diretor e posteriormente diretor, durante trinta
e  quatro  anos,  da  Faculdade  de  Direito  de  Pelotas.   Devido   ds  mais
importantes   modificae5es   ocorridas   nesta  lnstituicao,   terem   se   dado
durante   a   gestao   de   Bruno   de   Mendonea   Lima,   esta   Faculdade   6
conhecida   ate   os   dias   de   hoje   como   a   Casa   de   Bruno   ljima.   Sao
apresentados, ainda, a]guns dados biograficos do personagem-alvo deste
trabalho.

Introducao

A     instituieao     de     ensino     juridico     acima     referida     6
carinhosamente conhecida como A Casa de Bruno Lima em homenagem
a   Bruno   de   Mendonca   Lima   que   foi   seu  tesoureiro,   vice-diretor   e
posteriomente  diretor de  1931  a  1965.  Este  homem, pode-se  dizer que
devido  ao  empenho  com  que  lutou  em prol  desta  Faculdade,  aliado  ao
prestigio  e  influencia  que  possuia  no  mundo  juridico  da  6poca  foi  o
responsavel  pelas  principais  conquistas  e  aquisie6es  desta  nonagenaria
escola  de  ensino  superior.  Por  isto,  6  impossivel  estudar  a  hist6ria  da
Faculdade  de  Direito  de  Pelotas  sem  analisar  a pratica,  o  discurso  e  o
pensamento  pedag6gico  de  Bruno  de  Mendonea  Lima  a  respeito  do

I Mestranda   dr   FaE/UFpel,   na   linha   de   pesquisa   Hist6ria   da   Educacao   e

Movimentos Sociais. Esta comunicagao 6 resultante do trabalho de pesquisa que
esta  sendo  realizado  no   Curso  de  Mestrado   da  Faculdade  de  Educacao  da
UFPEL,   sob   a   orientagao   dos   professoresdoutores   Eliane   Peres   e   Elomar
Tambara.   A   investigacao   esta,   tamb6m,  vinculada   ao   Centro  de   Estudos   e
Investigag6es em Hist6ria da Educapao (CEIHE) e tern como  objetivo principal
analisar qual  a contnbuicao  de  Bruno  de  Mendonca  Lima para  a Faculdade  de
Direito de Pelotas.
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ensino  do Direito,  explicitado, por exemplo,  em urn artigo  intitulado  0
Ensino Pratico do Direito, publicado na Revista da Faculdade de Direito,
de  1956.

Werle  (2002)  refere-se  a influ6ncia  de  determinadas  pessoas
na constituic5o da identidade de uma Tnstituicao Escolar utilizando-se da
citagao de (ENRIQUEZ,1997, p. 73):

A   instituigao   6   transpassada   por   relag6es   de   poder,
vinculada  a  figura  de  uma  pessoa  principal,  inaugural
que,    mos    prim6rdios    da    instalagao    da    instituigao
contribuiu    para    cria-1a,    e    a    seus    "herdeiros"    que
interpretam     o     ideino,     aspira96es     e     necessidades
institucionais em diferentes momentos temporais.

Quem foi Bruno de Mendon¢a Lima

Segundo   artigo   publicado   por   Azambuja   (1986),   na   obra
comemorativa   dos   60   anos   de   existencia   do   IARGS   (Instituto   dos
Advogados do Rio Grande do  Sul) intitulado Bruno de Mendonca Lima
-Professor Insigne:

Da  personalidade  de  Bruno  de  Mendonga  Lima,  entre
muitos aspectos, se podem  destacar o cidadio, o homem
do   Direito,   a  vida  comunitdria,   a   atua¢ao   ptiblica,   a
atividade professor e respeitado mestre.

De  acordo  com  o  mesmo  autor,  Bruno  de  Mendonea  Lima
nasceu em Rio Grande, em 25  de maio de  1895 e faleceu em  11  de julho
de  1983, filho de Alcides de Mendonca Lima, abolicionista, republicano
hist6rico, magistrado, advogado e tamb6m constituinte federal em  1891.
Casou-se  e  teve  dois  filhos,  Alcides  de  Mendonca  Lima,  catedratico  da
Universidade   Federal   de   Pelotas,  jurisconsulto   e   mestre   em  Direito
Processual   e  Bruno  de  Mendonca  Lima  Jinior,  advogado  em  Porto
Alegre.

Bruno   de   Mendonea   Lima   sempre   foi   aluno   destacado,
considerado  aluno  exemplar do  Colegio  Militar  do  Rio  de  Janeiro,  foi
aluno   comandante,   recebendo    condecorac6es   dos   presidentes   Nilo
Pecanhae  Hermes  da  Fonseca.  Posteriormente,  ingressou  na  Faculdade
de  Ci6ncias  Juridicas  e  Sociais do  Rio  de  Janeiro  obtendo  distincao  em
todas   as   carreiras   do   curso  jurfdico   foi,   tamb6m,   orador   da  turma.
Durante  o periodo  acad€mico,  publicou uma obra  a respeito  de  Direito
Constitucional.
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Comecou e sempre exerceu a advocacia em Pelotas, iniciando
sua  carreira  em  1916,  foi  o  primeiro  presidente  da  OAB  desta  cidade.
A16m  disto,  participou  da  Comissao  de  Juristas  nomeados  por  Gettilio
Vargas,   no   Govemo   Provis6rio,em   1932,   para   elaborar   o   C6digo
Eleitoral  da  Reptiblica,  no  qual  foi  instituido  no  pals  o  voto  secreto  e
proporcional, o sufrogio universal e a Justiga Eleitoral.

Entre  os  titulos  acumulados  ao  longo  da  carreira  estao  o  de
titular   das   comendas   Osvaldo   Vergara,   da   OAB/RS;   de   Professor
Tnsigne do Tnstituto  dos Advogados  do Rio Grande  do  Sul;  de Professor
Em6rito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Recebeu  ainda   o   Gra  -Colar  da  Universidade   Federal   de
Pelotas;   a   comenda  da  Ordem  do  M6rito   Judiciario  do  Trabalho,   a
Medalha  do  Pacificador conferida pelo  Minist6rio  do  Exercito,  o  titulo
de  Doutor Honoris  Causa  da  Universidade  Cat61ica de  Pelotas,  al6m de
outras disting6es, como a de Cidadao Pelotense Honorario.  Em 1979, foi
homenageado  pela  Faculdade  de  Direito  de  Pelotas  com  o  "Ciclo  de
Palestras Professor Bruno Lima", no qual o ministro Alfredo Buzaid, na
conferencia  inaugural,  denominou-o  de  "Patriarca do Direito Processual
Civil", disciplina que sempre foi sua especialidade.

Bruno de Mendonca Lima
e a Faculdade de Df reito de Pelotas

Conforme consta em Acta n°  3 da Congregae5o da  Faculdade
de Direito  de Pelotas de  12  de abril  de  1916, Bruno de Mendonga Lima
iniciou  sua  carreira  academica  como  Lente  Substituto  da  disciplina  de
Teoria  Geral  do  Direito.  De  acordo  com  o  disposto  em  Acta  n`'  4  da
Congregagao da Faculdade de Direito de Pelotas, em 11  de abril de  1917
foi    eleito    tesoureiro,    iniciando,    entao,    sua    participacao    na    vida
administrativa  da  mesma.  Analisando-se  os  documentos  existentes  mos
arquivos  da  Faculdade,  tais  como  registros  de  notas  dos  alunos,  bern
como a Acta n°  9 da Congregacao da Faculdade de 9 de marco de  1918,
pode-se perceber que Bruno de Mendonca Lima acumulou as func6es de
tesoureiro e professor. Consta T`este documento:

Mudanga   da   Faculdade   para   a   Bibliotheca   I'ublica,
flcando   o   c7/`.    77.ezo2trez'ro   encarregado   de   todas   as

providencias   para   tal   flm,   bern   como   estabelecer   as
condig6es    e   vantagens    que    forem    concedidas   pela
Directoria daquella instituigao (grifo meu) (p.  5).
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0   interessante   6   que   Bruno   de   Mendonca   Lima   ficou
encarregado   de   todas   as   provid6ncias   necessarias    a   mudanca   da
Faculdade  para  o  pr6dio   da  Biblioteca  Ptiblica,  pois,   na  6poca,   era
secretario  desta  Instituigao.  Este  dado  pode  ser  comprovado  por  uma
carta enviada por Bruno de Mendonca Lima ao diretor da Faculdade de
Direito, na 6poca, que narra o seguinte:

Biblioteca Pubhca Pelotense

Fundada a 14 de Novembro de  1875

Pelotas

ILLm. Snr. Dr. Director da Faculdade de Direito

Saudag6es.

Tenho a honra de comunicar a V. Exa.  que em sessao da
Directoria  deste  Instituto,  hontem  realizada,  foi  o  Dr.
Presidente  autorizado  a  entrar  em  accordo  com  V.Exa.,
para que a Faculdade, que V. Exa. tao dignamente dirige,
possa  funccionar no  edificio  da Bibhoteca,  mediante  as
condic6es  que  forem  combinadas  pelos  chefes  dos  dois
estabelecimentos.

A Biblioteca tera muita honra em ceder suas salas a esse
titil  estabelecimento  de  ensino,  e  espera  que  V.  Exa.  se
dignara aceitar o seu oferecimento.

Aproveito  a  opportunidade  de  apresentar  a  V.  Exa.  os
meus protestos de estima e elevada consideracao.

Bruno de Mendonga Lima
1  Secrefario

Consta  no  Album  de  Pelotas  de   1922,  na  parte  referente  a
Biblioteca  Ptiblica  Pelotense:  "PretsTz'c7c#rc  c7cZ#cJ/,  o I/7"o.  Sr.  Dr.  Brz//4o
c7e   A4e73c7o7?fcr   I,/.7#cz".    Portanto,   ele   era   tesoureiro   desta   instituicao
cultural em  1918 e em  1922, ja exercia o cargo de presidente da mesma.
A  partir  destes  dados,  pode-se  perceber  a  participagao  deste  homem,
tamb6m,  em  outros  segmentos  culturais  da  sociedade  pelotense,  bern
como afirmar que a Faculdade de Direito conseguju funcionar no predio
da  Biblioteca  Pdblica  Pelotense  devido  a  Bruno  de  Mendonca  Lima
fazer parte da administracao das duas Instituig6es.

A16m disto,  6  importante ressaltar que  a Faculdade  de Direito
de   Pelotas   antes   de   mudar-se   para   as   dependencias   da   Biblioteca
Ptiblica,  onde  permaneceu  desde  1918  ate  1929,  ano  em que  se  mudou
para  sua  sede  atual,  funcionou  na  resid6ncia  de  Plo  Antunes,  professor
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desta  Escola  de  Ensino   Superior  e  anteriormente,  em  outi-os  pr6dios
alugados.

Entre   as   contribuig5es   de   Bruno   de   Mendonea   Lima   a
Facu]dade  de  Direito  de  Pelotas  estao,  tamb6m,  algumas  alterag6es  no
programa  do  Curso.  A  Acta  n°   10  da  Congregagao  da  Faculdade  de
Direito de Pelotas de  13  de abril de  1918 diz:

0  Lente  Bruno   Lima  propoz  que  fosse   desligada  da
cadeira  de  Direito  Civil,   a  parte  geral,   a  fim   de   ser
objecto  da  Cadeira  de  Theoria  Geral  do  Direito,  tendo
sido  essas  propostas  approvadas,  fazendo-se  as  devldas
modificac6es mos Estatutos. (p.  12).

Em relacao a melhorias implantadas na lnstituicao, a Acta n°
9 da Congregac5o da Faculdade de Direito de 9 de margo de  1918 diz o
seg;i:in+e.. "Entre outras de igual importdncia, uma das contribui€6es que
Bruno  Lima  deu  a Faculdade  de  Direito  e_a c_omunidade i;oi  a  criagdo
da antiga assistencia judiciaria academiccf" . L irngorta:ate ressa.+far que
este  6rgao  existe  ate  os  dias  de  hoje,  sendo  atualmente  denominada
Assistencia  Judiciaria   Gratuita,   sendo   responsavel  pela  prestacao   de
servicos advocaticios a populacao carente.Ter instituido este servico esta
diretamente   relacionado   a   duas   grandes   preocupac6es   de   Bruno   de
Mendonca Lima: a fungao social do Direito e o fato do ensino de Direito
ser essencialmente te6rico. Tais interesses ficam evidenciados a partir da
analise das fontes, o qiie sera demonstrado a seguir.

A  acta  n°   10  da  Congregacao  da  Faculdade  de  Direito  de
Pelotas  de  13  de  abril  de  1918,  complementa  a  anterior,  referindo-se  a
elaboraeao do regulamento do novo 6rgao que estava sendo criado:  "j='oJ.
resolvida  a  organ,iza?do   da  assistencia  judiciaria  academica,   sendo
incumbldo da elaboragdo do regulamento o  Lente Bruno  Lima". (`g|ifo
meu).

A  Revista  da  Faculdade  de  Direito  de  Pelotas  n°   1  de  1956
cont6m  urn  artigo  escrito  por  Bruno  de  Mendonga  Lima,  na  6poca
professor  de  Direito  Judiciario  Civil,  intitulado  0  Ensino  Pratico  Do
Direito, no qual ele afirma:

Nos   cursos  jutdicos,   apesar  dos   esfongos   de   muitos
professores,  o  ensino  6  quase  exc[usivamente  te6rico,  e
consiste      principalmente      em      amplas      explana96es
doutrinarias  e  exegese  de  textos.  As  aulas  praticas  sao
dadas  apenas  nas  cadeiras  de  Processo.  Mas  como  tats

2. Foi mantida a grafia da 6poca.
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cadeiras   precisam    tamb6m    de    urn   vasto   programa
te6rico,  nao  sobra  muito  tempo  para  as  aulas  praticas.
Nem  as  faculdades  disp6em  de  organizac6es  adequadas
para  a  pratica juridica.  E  assim,  uma  grande  parte  dos
futuros juizes e dos futuros advogados sat da escola sem
nunca ter visto  urn contrato,  sem  nuiica ter redigido  urn
testamento  ou  uma  sentenca,  sem  ter  tomado  parte  em
uma audiencia. A aprendizagem pratica 6 feitaja na vjda,
a medida que os casos vfo surgindo.
i  forcoso reconhecer que  tal  ensino,  por excelentes  que
se]a:in as  aulas  6  deficiente,  ntio  hal>ilita  o  bacharel  ao
exercicio da profissdo nem a augusta missao  de julgar.
(grifo meu).

Ao referir-se  "[...]  a augusta missao  de julgar  [...]",  expressao

que  se pode perceber,  a partir da analise  das  fontes,  era freqiientemente
utilizada  por  ele,  Bruno  de  Mendonca  Lima  procura  demonstrar  sua
preocupac5o  com  a  funcao  social  do  Direito,  no  sentido  de  que  seus
operadores sejam preparados e capazes de promoverem a justiga.

Neste sentido, Azambuja ( 1986) afirma:

Em vinas oportunidades, em que pese seu recato, Bruno
Lima  deu  mostras   de   sua  cultura  e   de   seu   amor   ao
Direito  e  a Justiga.  Por exemplo,  no  Congresso  Juridico
Nacional, comemorativo do cinqtientenario da Faculdade
de  Direito  de  Porto  Alegre,  apresentou  ele  tese  com  o
seguinte  significativo  titulo:"Justiga-urn  criterio  para  o
legislador".    No    fimdo,    uma    critica    ao    positivismo

juridico de Kant. 3 (p.  168).

De  acordo  com o  mesmo  autor 4pwd ("Aliais  do  Congresso
Juridico  Nacional  Comemorativo  do  Cinqtientenario  da  Facu]dade  de
Direito  de  Porto  Alegre",  v.Ill,1951,  p.  934)  em  sua  palestra,  Bruno
Lima afirmou:

Qual o crit6rio para o legislador, na feitura das leis?  "As
escolas  que  se  filiam  ao  chamado  par/./i.v7.smo j#rj'c77'c'()

3.  Segundo  Kant  o  Direito  tern  por  objeto  s6  o  aspecto  fisico  do  agir,  a  acao

extema; isto 6, considera apenas se uma apao se realizou ou nao e prescinde dos
motivos   que   a  determinaram.   (VECCHIO,   1979,   p.   136).   Este   era  urn  dos
principios   do   Positivismo   Juridico   de   Kant   mais   criticado   por   BTuno   de
Mendonqa  Lima  que  defendia  a  ideia  de  que  o  legislador  que  nao  levasse  em
consideragao  os  motivos que  fazem  diferentes pessoas agirem  contra a lei, nao
teria como  elaborar leis justas.  Cnticava tamb6m  a concepgao predominante na
6poca de que tudo que estava previsto em lei, era justo.
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tern   como   direito   e   como   juridico   tudo   quanto   foi
ordenado   pelo   legislador,    sem   se   preocuparem   em
estabelecer urn crit6rio para o legislador.
0  1egislador  ha  de  preocupar-se  em  fazer  leis  justas.
Mas,  "muitas  leis ja  sao  inicialmente  injustas".  Nao  se
pode  sustentar  que  urn  ato  6  justo,  porque  6  permltido
pelo legislador, e injusto porque proibido."O que em si 6
justo,  continua  sendo  tat,  mesmo  que  a  lei  declare  o
contfario,  pela mesma razao por que  o  erro nao  passa a
ser  verdade   nem   o   monstruoso   passa   a  ser  belo,   s6
porque   o   legislador   assim   o   tenha   decretado".   A   lei
injusta podefa levar a uma justi9a do Juiz, porque decidiu
segundo a lei positiva, mas que podera nao ser justiga se
foge  aos  parametros  da  verdadeira justi9a,  que  tern  por
fin o Direito. 0 Direito nem sempre esta na lei, e entao a
lei  6  injusta.  Dai  a  imporfancia  de  bern  legislar,  com  o
crit6rio   do   Zte7#   com";7i,   a   ser   viabilizado   atrav6s   da

aplicacao da norma legislada (p.  169) (grifo meu).

A  preocupacao  de  Bruno  de  Mendonga  Lima  em  relacao  a
funeao   social   do   Direito,   ou  seja,   no   Direito   como   instrumento   de
promocao  da justica  social  e  com  os problemas  da  sociedade  em geral,
refletia-se,    tamb6m,    em    sua    conduta    enquanto    administrador    da
Faculdade de Direito de Pelotas. Nos arquivos da Faculdade, encontram-
se  varias  autorizac6es  de  doac6es  financeiras,  feitas  por  ele,  a  alunos
carentes  que  nao  conseguiam  custear  seus  estudos.  Urn exemplo  6  urn
bilhete direcionado ao sub-secretario da Faculdade de Direito de Pelotas,
com o seguinte contetido:

Pelotas, 4 de dezembro de  1936.

Ilmo Sr. Dr. Joao Mendonca
D. Sub-Secretario da Faculdade de Direito de Pelotas,

Autorizo  o  Sr.  a  entregar  a  Bacharelanda  Maria  Adall
Soares,   como   auxilio,   as   despesas   de   formatura,   a
quantia de quinhentos nil reis (500 r), que levara a conta
de"auxilio a estudantes".

Bruno de Mendonca Lima
Diretor

Varias  correspond6ncias  e  autorizae6es  semelhantes  a  esta
sao  encontradas mos  arquivos  da Faculdade,  ou  seja,  autorizac6es  dadas
por  Bruno  de  Mendonca  Lima,  enquanto  diretor,  auxiliando  os  alunos
com  dificuldades  financeiras,  seja  atrav6s  de  doac6es  como  no  caso
acima, permissao de matricula com mensalidades em atraso, pagamento
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dos  estudos  atrav6s  de  notas  promiss6rias,  expedicao  de  diplomas  a
serem pagos posteriormente, parcelamento de dividas e etc.

Segundo  Maciel  (1986)  em  artigo  publicado  na  Revista  da
Faculdade de Direito  de Pelotas, a preocupacao com a funcao  social do
Direito que norteou a vida profissional de Bruno de Mendonca Lima foi,
em grande parte, influ6ncia de seu pal. o juiz Alcides Lima. 0 autor diz,
referindo-se a Alcides Lima:

Esse  Juiz,  que  deitou ralzes nas  plagas  gatchas,  elevou
seu nome a culminancia das inscric6es nas atas hist6ricas
da   Suprema   Coile   Nacional.   E   registrou   o   Supremo
Tribunal   Federal   nas   suas   impereciveis   e   soberanas
afirmap6es  que  o  Juiz  Alcides  Lima  6  o  paradigma  do
magistrado    digno    e    desassombrado.     Sua    vida    de
julgador,  iluminada pela centelha divina da  Justiga, teve
pontilhada sua trajet6ria por duas marcantes ocorrencias:
da primeira vez,  por fazer  de  sua consciencia o  reinado
de  sua  conduta proferiu julgamento  que  desagradou  as
forcas do poder,  e viu desabar sobre si  a grotesca ira do
poder da forca.
Foi,  entao,  preso  e  processado,  sendo  defendido  pe]o
imortal Rut Barbosa.
Devolvida  sua liberdade,  e  reassumindo  a magistratura,
quis   o   destino   implacavel   novamente   desafiar-lhe   a
coragem.  E pela  segunda vez  sobrecarrega  seus  ombros
com o pesado fardo de julgar em semelhantes condig6es.
Nao hesitou para decidir a escolha.  E mats uma vez viu
as  algemas do rancor hodiendo  da  forca bruta suprimir-
1he urn bern mais alto que a pr6pria vida: sua liberdade.
Outra vez  o  Genio  de  Hala  devolve,  por  novo  Habeas-
Corpus  a Excelsa  Corte,  ao  seio  do  Judiciario  o  grande
Juiz.
Soube   no   entanto   continuar   fiel   ao   imp6rio   de   sua
consciencia.  Acima  de  tudo  contra  o texto  frio,  inerte  e
impiedoso   da   lei   injusta.   Sem   temer   aos   poderosos,
tomou-se urn poder mais forte. (p. 21).

Apesar de urn tanto  ufanista,  o trecho  do  artigo  demonstra  a
visao do autor em relacao a Alcides Lima, segundo ele, homem virtuoso
e  comprometido  com sua profiss5o,  caracteristicas que freqtientemente,
conforlne   artigos   publicados   na   Revista   da   Faculdade   de   Direito,
discursos  da  epoca  e  Atas  da  Faculdade  eram  atribuidas,  tamb6m,  a
Bruno de Mendonca Lima.

Este   jurista,    tamb6m    foi    o    principal    responsavel    pela
federalizagao  da  Faculdade  de  Direito  de  Pelotas  que  se  tomou  parte
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integrante  da  Universidade  do  Rio  Grande  do  Sul,  atual  Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

A  Resenha  Hist6rica  a  respeito  desta  lnstituigao  de  Ensino
Superior menciona a respeito deste assunto:

Com  o  advento  da Reptiblica Nova,  ap6s  o  movimento
revolucionario  de  30  e  de  ac6rdo  com  a  nova  politica
educacional  consubstanciada  na  Reforma  de  Francisco
Campos,  houve  necessidade  legal   de   ser  a  Faculdade
fiscalizada   pelo    Govemo    Federal.    Sendo   diretor   o
professor  Bruno  de  Mendonea  Lima,  tomaram-sc,  de
imediato,     as     provid6ncias     para     aquele     objetivo.
Requerida  a  inspe¢ao  preliminar,   foi  designado  o  dr.
Alcides F16res Soares, inspetor federal junto a Faculdade
de     Direito     de     P6rto     Alegre,    para    examinar    o
estabelecimento,     seu     arquivo,     suas     condig6es     e
possibilidades,  prestando  as  informap6es  ao  Minist6rio
da Educagao e Satide. Em face do relatorio favofavel, foi
outorgada    a    inspegao    preliminar,    sendo    nomeado
inspetor  o   saudoso  parlamentar  dr.   Ildefonso   Sim5es
Lopes   Filho.   Adaptada   a   situapao   da   Faculdade   is
exigencias   legais   em   vigor,   foi,   entao,   promovido   o
processo   da  inspegao  permanente  perante   o   Govemo
Federal.   Nesta   campayiha,    casam-se    a   atuacdo   do
Senador  Augusto  Sim6es  Lopes  juicto  ds  alias  esferas
federais  e  a  do  1)rofessor  Bruno  de   Mendonca  Lima,
como   Diretor,   como   consta   da  homenagem   prestada
pelos academicos da 6poca, em placa de bronze afixada
no sagudo de entrada do edifocio ®. 97`) (grits "ou).

Pode-se dizer que o empenho de Bruno de Mendonea Lima a
fim  de  conseguir o reconhecimento da Faculdade de Direito de  Pelotas
foi   decisivo,   pois   se   analisando   a   correspondencia   e   as   Atas   da
Congregaeao  da  Faculdade  de  Direito  da  6poca  encontra-se  indmeras
cartas  e  telegramas  enderegados  por  ele  ao  Minist6rio  da  Educaeao  e
Satide    requerendo    a    designagao    de    inspetor    federal,    prestando
informac6es a respeito da Instituigao e pedindo que fossem agilizados os
tramites legais atinentes ao processo de inspegao pelo Govemo.

Considerac6es Finals

De acordo com os dados que foram levantados ate  esta etapa
da  pesquisa,  pode-se  perceber  que  a  atuacao  de  Bruno  de  Mendonga
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Lima junto a Faculdade de Direito de Pelotas, ate hoje conhecida como a
Casa  de  Bruno  Lima,  foi  fundamental.  Sua  influencia  e  seu  prestfgio
junto  a Congregacao  fizeram  com  que  suas  id6ias  e  propostas  fossem
sempre  aceitas,  levando-o  a  ocupar  por  trinta  e  quatro  arlos  a  diregao
desta Escola de Ensino Superior, sucessivamente reeleito por seus pares.

A16m disto, no decorrer da pesquisa que esta sendo realizada,

percebe-se  uma  participaeao  direta  deste  professor  nas  transformac6cs
mats   importantes   ocorridas   nesta   Instituicao   de   Ensino   Superior,
algunas  delas  nao  abordadas  neste  texto  a  fim  de  nao  toma-1o  muito
extenso,  mas  que  sao  objeto  da pesquisa maior  que  deu origem  a  esta
comunicagao.

Refer6ncias

Ata n 3 da Congregapao da Faculdade de Direito de Pelotas,12/03/1916.

Ata n 4 da Congregapao da Faculdade de Direito de Pelotas,11/04/1917.

Ata n 9 da Congregapao da Faculdade de Direito de Pelotas, 9/03/1918.

Ata   n    10   da   Congregagao   da   Faculdade   de   Direito   de   Pelotas,
13/04/1918 .

IARGS    (Instituto    dos    Advogados    do    RS)    60    cz#os    -    Edicao
Comemorativa. Editora Mercado Aberto.1986.

MACIEL,  Miltom.  A  Casa  de   Bruno  Lima.  Hew.sfcz  c7cz  Fczc"JCJc}cJe  cJe
Direito de Pelotas, +986.

Revz.a/cz   cJcz   Fczc%/c7czc7e   cze   Dz.re;.Jo.    Porto    Alegre:    Editora   lmprensa
Universitaria.  1956.

VECCHIO,   Giorgio   Del.   £J.€6es   c7cz   FJ./oLgo¢cz   c7o   Dz.reJto.   Coimbra.
Editora Ceira.1979.

WERLE,  Flavia.  f/z.sfc5w.cz  czar  /#sTf;twl.€6es  EL`'co/czres:  de  que  se  fala?  I
Jomada do Histedbr, Regiao Sul. Ponta Grossa. 2002.



Apoio
UFRGS
PUCRS

CEIHE  FaENIpel

ISBN:  85-88105-23-3

788588 105232


