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Resumo

0 texto trata de algumas reflex5es te6rico-metodol6gicas que t6m embasado uma

pesquisa  que  desenvolvo  sobre  aspectos  da  hist6ria  do  Gymnasio  Pelotense  durante  as

tres   primeiras  d6cadas   deste   seculo.   Sao   ressaltadas   metodologias   que   envolvem   a

analise da institui¢5o escolar e ampliam o uso de fontes.
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A  compreensao   de  nossa  realidade   atual   e   suas   caracteristicas   leva-nos

sempre  ao  passado,   a  origem  do  processo  que   estamos  vivenciando.   Urn  caminho

necessario  a  contextualizacao  desse  processo  resulta  na  necessidade  de  regionalizar  os

estudos hist6ricos, limitar no tempo e no espaco o trabalho de resgate hist6rico.

i  neste   sentido  que  venho   realizando   uma  pesquisa  que  busca  analisar

aspectos da hist6ria do Col6gio Municipal Pelotense, entao GymHas/.a Pe/a/e#se,  durante

as   tres   primeiras   decadas   deste   s6culo.   Para   tanto   torna-se   necessario   abordar   o

momento  hist6rico  enfocando  os  interesses  envolvidos  na  sua  criacao  e  manuten¢ao,/
situando-os numa analise conjuntural mais ampla.

Possuindo  caracteristicas  singulares  desde  a  sua  criac5o  pela Maconaria  em

1902,  o  "Pelotense"  e  uma  das  instituic5es  educacionais  mais  antigas  e  tradicionais  da

cidade  de  Pelotas  tendo,  portanto,  uma  longa  hist6ria  a  ser  resgatada.  De  inicio  esta

hist6ria nos remete necessariamente a acirrada disputa politico-ideol6gica que envolve a

Maconaria e a Igreja cat61ica, especialmente nas prlmelras d6Cadas deste seculo   l-2jj±+L`_ ~      ~DEli

Partindo    do    principio    de    que    a    cria¢ao    do    Gymnasio    Pelotense    foi    a

concretizaca9nocampoeducacionakydestadisputapolitico-ideol6gica6quedesenvolvo

esta investigacao.

Por  muito  tempo  esta  instituic5o  foi  singularizada  quer  pela  sua  autonomia  em

relacao  a  administra¢ao  pdblica  municipal  (  mesmo  ap6s  municipalizado,  a  Maconaria

continuou  "administrando"   o   colegio,   pois   seus   diretores   eram   macons),   quer   pela

elevada   qualidade   do   ensino   ministrado   aos   alunos.   Estes,   organizados   atrav6s   do

Gremio  de  estudantes,  tiveram  importante  participacao  politica  e  cultural  na  vida  da

cidade, principalmente durante as d6cadas de 40,  50 e 60,  periodo em que o Brasil viveu

urn  processo  de  democracia  e  intenso  populismo.  Sua  presenca  manifestava-se  atraves

dos  Festivais  dos  Gatos  Pelados2,  das  famosas  passeatas  que  realizavam  pelas  ruas  da

cidade  e  de jornais  e  revistas  literarias.  0  interesse  pelo  estudo  desta  instituicao  neste

periodo que marcou 6poca tanto na vida dos que dela faziam parte, quanto na de toda a

:GatoPcladoeoapclidodadoaosalunosdoCol6gioPclotcnsc.Taldcnomina¢aoorigina-scdasiniciais
i.GP-I de Gihasio Pclotcnsc.
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comunidade pelotense,  remeteu-me ao contexto hist6rico de sua criacao pela Maconaria

no  inicio  do  s6culo.   Percebi,   entao,  a  necessidade  de  trazer  a  tona  referencias  que

envolviam nao  s6  a hist6ria do  Gymnasio  Pelotense  como  tamb6m  aspectos  da  hist6ria

de Pelotas,  que acabaram perdendo-se no tempo.  Conforme fui adentrando nesta busca,

constatei que ela por si apresentava quest6es suficientes para se constituir mum trabalho

de  pesquisa.   Resgatar  o  processo  de  criacao  do  Gymnasio  Pelotense,   os  interesses

envolvidos,  a  importancia  de  sua  atuacao junto  a  comunidade  pelotense  nas  primeiras

decadas deste s6culo, tomaram-se quest6es a serem levantadas.

Nao  tenho  a pretensao,  neste estudo,  de reconstituir detalhadamente a vida

do  Gymnasio   Pelotense  ou   discutir  as  orientac6es   pedag6gicas   e  t6cnicas  didaticas

empregadas neste periodo.  Proponho-me a realizar urn estudo hist6rico  desta instituicao

de  modo  a  entender  as  circunstancias  em  que  se  processou  sua criacao  e  sua  posterior

municipalizacao.   Darei  enfase  a  atuacao  da  Maconaria  e   sua  relacao  com  a   lgreja     ,+

Cat6lica,  particularmente no que se refere a educacao na cidade de Pelotas.  Entendo  ser   /

este  urn  caminho  que  necessariamente  terei  de  percorrer  na  busca  da  compreensao  da

postura ideol6gica destas duas instituic6es que,  para sua sedimentacao,  confrontavam-se

aberta e agressivamente,  no  sentido  de preservar e ampliar suas  areas  de  influencia.  E  a

educacao, foi urn meio estrategico para a inculcacao de suas id6ias.

Abordarei  a  seguir  alguns  aspectos  da  reflexao  te6rico-metodol6gica  que

embasa o presente trabalho, particularmente metodologias que ampliam o uso de fontes e

envolvem a analise da institui¢ao escolar.
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REFERENCIAIS TEORICO-METODOLOGICOS PARA UMA

PESQUISA EM HISTdRIA DA EDUCACAO: ALGUMAS REFLEX6ES

Num tempo em que presenciamos a crise dos paradigmas nas ciencias sociais

e as desconstruc6es da hegemonia de matrizes te6ricas que fundamentam a produc5o da

nossa  historiografia,  a  escolha  e  explicitacao  do  referencial  te6rico-metodol6gico  que

embase  uma  pesquisa  em  Hist6ria  da  Educacao  poe  o  pesquisador  diante  de  varias

encruzilhadas.   Sao  muitas  as  ddvidas  sobre  qual  o  melhor  caminho  a  seguir,  ou  seja,

aquele  que  nao  se  choque  com  posic6es  te6ricas  antag6nicas  e  que  encontre  em  sua

diversidade a complementaridade de ideias.

Inicialmente  cabe  salientar  que,  assim  como  Nunes  (1993),  acredito  que  a

Hist6ria da Educacao  deva ser considerada como uma especializacao da Hist6ria,  o que

possibilita  ao  historiador,   que  trabalha  nesta   area,   em   sua   pratica,   se  apropriar  do

instrumental te6rico metodol6gico da Hist6ria

"no   quc   diz   rcspcito   as   suas   discuss6cs   tc6ricas,    as   dificuldadcs

construcao   dos   seus   objctos   ou   ao   sou   amor   pcla   vcrdade   (ponto
intcrroga¢ao   constantc),   mas   tamb6m   como   oportunidadc   de   alargar
rcfinar o pcnsamcnto,  no quc  di7.  rcspcito  as  possibilidadcs dc explicacao
acao,   no   ambilo  da   nossa   atuacao.[...|Scm   qucrcr  cstrcitar  o   campo   dc
atua¢ao  do  historiador da  cducacao,  cstamos,  pclo  contfario,  dcfcndcndo  a
possibilidadc dc que clc I...I  sc abra para a intcrlocu¢ao com outras areas do
conhccimcnto scmprc que a construcao do scu objcto assim o cxigir".3

Nesse    sentido    abordarei,    a    seguir,    algumas    id6ias    que    sirvam    de

fundamentacao a presente proposta de trabalho de pesquisa.

A realizac5o de uma pesquisa hist6rica faz com que o historiador coloque-se

diante  de  id6ias  e  realidades  pr6-concebidas,  interrogando-as  e  problematizando-as.  A

alteracao  de  noc6es  dominantes  atrav6s  de  uma  postura  profundamente  indagadora  e  a

transformacao em problemas do  que era tido como  fato  estabelecido  e,  talvez,  o  maior

desafio aos que se dedicam a este tipo de pesquisa.

3 Nunes.1993` p.25 c 26
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A  construcao  te6rico-metodol6gica   deve   acompanhar,   portanto,   todo   o

processo da pesquisa,  nao estando limitada somente a sua fase inicial.  Nas investigac6es

em que o  pesquisador se disp6e mais a perguntar do  que encontrar verdades  prontas  e

acabadas, os caminhos para desvendar o desconhecido e o inesperado sao constmidos ao

longo do trabalho.  Nascem da mdtua determinacao do sujeito que investiga e do  objeto

investigado,   a   partir   do   dialogo   que   se   estabelece   entre   a   teoria   e   as   evidencias

levantadas na pesquisa. Esse processo em que o historiador pensa a teoria e se utiliza das

evidencias  para  fundamentar  a  explicacao  hist6rica,  incompatibiliza~se  com  esquemas

pr6vios,  onde  sao  priorizadas  categorias  analiticas  fixas,  abstratas,  pois  estas  podem

acabar escamoteando o processo constitutivo do real.  As categorias que servem de apoio

ao trabalho  devem  ser construidas no  caminho  da investigacao.  Elas  surgem a partir da

problematizacao  do  objeto  escolhido,   das  fontes  a  serem  utilizadas  e  da  clareza  da

inserc5o social e cultural do pesquisador.4

Nesses  termos  penso  que  a  teoria  deve  servir  para  orientar  o   olhar  do

pesquisador,  auxiliando-o na apreensao do que realmente interessa em sua investiga¢5o.

Ela nao  deve  ser uma "ditadura  sobre  os  dados",  em  que  estes,  a  partir  de  uma  teoria

pronta, sao forcados a representar uma mera confirmacao desse referencial te6rico.

A   Hist6ria   e   a   ciencia   da   muta¢ao   e   da   explicacao   da   mudanca5.   i     /

constituida   pela   experiencia   humana   vivida   integral   e   socialmente,   numa   constante

contradicao  de  id6ias,  necessidades  e  aspirac6es  que  se  manifestam  nun  movimento  de
"fazer, desfazer e refazer". Nesse sentido nem sempre a id6ia do deteminismo dos niveis

superestruturais pela infraestrutura ser5o suficientes para responder aos questionamentos

inerentes  a  pesquisa  hist6rica.  As  estrategias  de  dominacao,  subordina¢5o  e  resistencia

que forjam as relac6es sociais,  e que n5o  se localizam apenas na organiza¢ao do  Estado

ou  no  nivel  econ6mico,  abrem  ao  pesquisador  urn vasto  campo  de  investigacao.  Dessa

forma,  surgem,  neste seculo,  novas concepc6es do conhecimento hist6rico,  refletindo-se

em  novos  caminhos  para  a  pesquisa,  atrav6s  de  diversificadas  abordagens,  problemas,

4  Vicira.1989,  p.9 c Lopes,1994,  p.20.  Catcgorizar,  scgundo Lopes,  6  a  tarcfa dc organizar o  material

coletado. a parir dc perguntas, quc deem intcligibilidadc ao problcma proposto,  tcndo a cspeciricidadc
dc scrvir a problcmas c pcsquisadorcs cspcciricos` cm rcalidadcs c (cmpos sociais dctcrminados.
5 Le cbff.  i996. p. i5
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objetos  e  fontes  de  pesquisa6.  Os  autores  dessas  novas  concepc6es,  mesmo  que  n5o

comunguem  de  uma  homogeneidade  de  ideias  e  posicionamentos  perante  a  Hist6ria,

alinham-se a uma corrente historiografica que passou a denominar-se Nova Hist6ria.

A  Nova  Hist6ria,   al6m  de  ampliar  os  objetos  e  estrategias  de  pesquisa,

realiza   a   reivindicac5o   do   individual,   do   subjetivo,   do   simb6lico   como   dimens6es

necessarias  e  legitimas  da analise  hist6rica7;  critica a nocao  de  tempo  e  fato  hist6rico8,

propondo   uma   hist6ria   problematizadora   e   nao   automatica,   onde   o   presente   seja

compreendido pelo passado e a compreensao deste surja das necessidades do presente.

Essa  corrente  historiografica  se  interessa  por toda  atividade  humana.  Tudo

tern uma hist6ria:  as ideias,  a infancia,  a morte,  a loucura,  o clima,  os odores,  a sujeira e

a  limpeza,  os  gestos,  o  corpo,  a  feminilidade,  a  leitura,  a  fala  e  ate  mesmo  o  silencio.

Tendo por base a id6ia de que a realidade 6 social ou culturalmente construida,  o que era

previamente   considerado   como   imutavel   passa   a   ser   encarado   como   "construcao

culturaiwg.

Juntamente  com  o  marxismo,  a Nova Hist6ria constitui-se  numa importante

corrente  da  historiografia contemporanea:   "A//me#/crc/crs,  crm4as,  pe/cr  mesmcr  re/.e/.fGo

de  uma prdtlca hist6rlca antiquada`  elas  caminham  lado  a  lado,  por  vezes  mlsturam

indistlntamente    suas   dguas,    mas    lamb6m    rivalizam    lanto   em   ardor   como   em

desconfilan¢areclproca".'°

6 A rcvista "Annalcs", criada cm  1929 por Mare Blach c Lucicn Lcfcbvrc, cm muito contribuiu para cssa

renovacao  da  ci6ncia  hist6rica,  que  rcflctiu-sc  no  dcscnvolvimcnto  da  chamada  "nova  histdria".  Esta
nasccu  cm  grandc  par[c  dc  uma  contraposi¢ao  contra  a  hist6ria  positivista  do  s6culo  XIX.  scgundo  a
qunl a hist6ria dcvia scr objctiva,  factual, bascada  na scparacao cntrc o sujcito c objcto,  fundamcntada
por  documcntos  cscritos  c  rcgistros  oriciais  c  pcla  prctcnsa  ncutralidadc  do  historiador.  Burkc,1992;
Nadai,1994
7  "Uma  cxplicacao  hist6rica  cficaz  devc  rcconhcccr  a  cxist6ncia  do  simb6lico  no  interior  dc  toda  a

realidadc hist6rica (incluida a ccon6mica),  mas tamb6m confrontar as rcpresentacdes hist6ricas com as
realidadcs quc clas rcprcscntam e que o historiador aprccndc  mcdiantc outros documcntos c  m6todos -
por cxcmplo, confrontar a ideologia politica com a praxis c os cvcntos politicos". Lc Go ff,1996,p.128 0 fato hist6rico nao 6 urn objcto dado e acabado, pois rcsulta da construcao do historiador.  A hist6ria 6

feita scgundo ritmos difcrcntcs e a tarcfa do histonador scria, primordialmcnte,  rcconheccr tais  ritmos.
0 nivcl mais profundo das rcalidadcs que mudam devagar (as cstruturas) 6 mais importantc quc o tempo
ripido dos cvcntos. Lc Go ff,1996. p.9 e  15
9 Burkc.  1992, P.11
'°  Bois.   1995,  p.241."mstoria  c  Paradigmas  Rivals"  in  "Dominios  da  Hist6ria-Ensaios  dc  Tcoria  c

Mctodologia". Ciro Flamarion Cardoso rcaliza uma in(crcssan(c abordrgcm sobrc cste assunto.
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Diante   do   complexo   universo   deste   estudo   que   venho   realizando   e   da

diversidade  de  fontes  de  que  disponho,  tenho  como  diretrizes  gerais  orientadoras  do

desenvolvimento  desta pesquisa:  1°)metodologias  que  ampliam a perspectiva do  uso  de

fontes; 2°)metodologias que permitam a analise da instituiqao escolar.

Estas propostas metodol6gicas sao bastante discutidas por autores ligados a

Nova Hist6ria que,  como aflrma Le Go ff (1995),  embora nao  tenham urn denominador

ideol6gico  comum,  partilham  da  mesma  preocupacao  em  fazer  a  hist6ria  avancar  por

novos caminhos.  Desvinculados de qualquer ortodoxia ideol6gica,  buscam em mdltiplas

contribui¢6es   a   pluralidade   dos   sistemas   de   explicacao   para   al6m   da   unidade   da

problematicatt.

1. METODOLOGIAS QUE AMPLIAM 0 USO DE FONTES

A  pesquisa  hist6rica  exige  cada  vez  mais  a  diversifica¢ao  de  materiais  a

serem  utilizados  na  investigacao,   o  que  leva  a  ampliacao  de  fontes  escritas,   orais  e

iconograficas  atrav6s  da  incorporacao  de  novas  linguagens:  literatura,  relatos,  mdsica,

cinema, fotos, jornais,  pintura, etc.  Como mos afirma Vieira :

"Ao historiador cabc dar, ao objcto clcito para cstudo, uma cxplicacao global

dos fatos  humanos,  acima dc. qualqucr compartimcnta¢ao,  ccntrando o  cixo
dcssa   cxplicacao    mos    mccanismos   quc   asscguram   a   cxplora¢ao   c    a
domina¢ao  dc uns  homcns  sobrc os outros.  c quc  sc  traduzcm  nas  rcla¢6cs
ccon6micas,   politicas,   sociais.   culturais,   nas   tradi¢6cs,   nos   sistcmas   dc
valorcs,  nas  id6ias  c  formas  institucionais.I...I  A  proposta  dc  a  hist6ria  sc
ooupar dc difcrcntcs linguagcns sc cxplica c sc justifica pela ideia dc quc as
relac6cs   dc   domina¢ao   c   subordina¢ao   cstao   prcscntcs   cm    todas   {is
dimcns6cs  do  social.  Linguagcm  aqui  6  cntcndida  como  forma  dc  luta  c
forma  dc  dominacao  aprcscntando  si(un¢6cs-limitc,  momcntos  de  tcnsao  c
fortes possibilidadcs criticas[...I  Ncssa  linha  dc  raciocinio  uma qucstao que
se coloca para o  historiador 6 obscrvar quem produz uma dada  linguagcm,
para  qucm  produz`  como  produz  c  qucm  a  domina[...]Dai  decorrc  para  o
historiador   a   ncccssidadc   de   nao   vcr   a   linguagcm   como   ncutra   ou
"dcspolitizada",  mas pensada[... I  garantindo ccrtas  modalidadcs dc rclac6cs

sceiais c colaborando na constitui¢ao dc ccrta mcm6ria". I 2

Nesse  sentido  Le  Go ff (1995)  nos  diz  que  o  c/ocwme#/o  (aqui  entendido

como  `prova')  e  mo#wmc#/a  (tudo  aquilo  que  pode  evocar  o  passado,  perpetuar  a

"  Le ctofr.  i995. p.2i
[2 ViciTa.1989. p.18 c  19



recordacao).  Assim  como  o/cr/o Ai.sfcjrj.co,  que  nao  e  urn  objeto  dado  e  acabado,  uma

vez que resulta da constru¢ao  do  historiador  ,  o  cJoc"merr/o  nao  pode  ser considerado

urn material  bruto,  objetivo  e  inocente,  pois  exprime  o  poder  da  sociedade  do  passado

sobre a mem6ria e o futuro. 13

Tendo  presente  estas  considerac6es,  utilizarei  como  fontes  de  investigacao

documentos ligados a hist6ria da Ma¢onaria e do  Gymnasio  Pelotense tais como:  livros,

jomais,  relat6rios,  correspondencias,  atas,  documentos  administrativos  e  pedag6gicos,

fotografias`4,  entre  outros.  Acredito  que  a  utilizacao  da  mem6ria  oral  de  ex-alunos  do

Gymmsio   Pelotense   seria   de   grande   riqueza   para   o   trabalho,    pois   permitiria   a

aproximacao do "clima"  vivenciado naquele periodo,  trazendo a tona certos contextos e

acontecimentos.  Mas,  tendo  em  vista  a  exiguidade  do  tempo  e  a grande  quantidade  de

material de que disponho  para a realizacao  da  pesquisa,  aponto  este recurso  como  uma
"reserva t6cnica" que, tenho certeza,  estimularia o debate e alargaria as problematicas da

investigacao.

Como  suporte ao  esclarecimento  de alguns questionamentos  levantados  por

esta pesquisa, utilizarei o peri6dico mac6nico pelotense "0 Templario", uma fonte pouco

trabalhada por outros pesquisadores.

Esse peri6dico  circulou  durante  as  d6cadas de 20  e  30  deste  seculo.  Surgiu

mum momento em que a Maconaria ainda encontrava-se muito ligada aos acontecimentos

histdricos  do  pais,  e  exercia  forte  pressao  e  influencia  sobre  as  mudancas  na  politica

desenvolvida em nivel regional e nacional.  Baseado nos ideais mac6nicos de liberdade de

consciencia    e    livre    exame,    "0    Templario"    propunha-se    a    difundir    "/ocJas    as

conhecimentos titels e  capazes de  melhorar o melo .social  [...I  perseguindo sem pousas

o erro e t> vicio, combatendo sem lr6grias a ignordnc;    i a menlira"'5. Flyap[eserltava. urn

instrumento  nao  s6  de  difusao  dos  ideais  mac6nicos,   mas  tamb6m  de  acusacao  aos

'3 .`0 dceumcnto nao 6 qualqucr coisa quc fica por conta do passado,  6 urn produto da socicdadc quc o

rabricou  scgundo  as  rclac6cs  dc  forca  quc  ai  dctinham  o  podcr.  S6  a  analisc  do  documcnto  cnquanto
monumcnto permitc a mcm6ria colctiva  rccupcri-lo c ao historiador usa-lo cicntiricamcnte,  isto 6,  com
pleno conhccimcnto dc causa". Lc Goff.  1995,p.545`4 Na utilizacao da fotografia como fontc dc pcsquisa tomo por base o artigo de Cardoso c Mauad, quc

cousidcram-in como uma marca cul(ural dc uma 6poca quc rcflctc uma visao dc mundo rcprcscntando
uma fontc quc podc transrfutir-mos muito mais do quc ``nossos olhos podcm \'cr".
'5 "o Tcmplino.`  17.01.1920` p.I;  15. I I.1921. p. I

€#
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arbitrios  cometidos  pelo  catolicismo,  utilizando  uma  linguagem  ir6nica  e  muitas  vezes

pouco  sutil  de  indignada dentincia direta  e  rispida  contra  o  clero  e  as  instituic6es  a ele

ligadas.

Nesta   investigacao   as   fontes   serao   cruzadas   e   comparadas   nao   com   o

objetivo de buscar os fatos considerados "verdadeiros",  mas sim no  sentido de encontrar

diferentes vers6es  para os  acontecimentos.  Acredito  que isso  propicie  o  surgimento  de

aspectos   subjacentes   aos   registros   oficiais,   criando-se,   assim,   novos   caminhos   que

conduzam  tanto  a  busca  de  outras  fontes,  como  tamb6m  a  pr6pria  interpretacao  dos

achados.

Como  recurso  na  interpretaqao  do  material  obtido,  utilizarei,  sempre  que

possivel,  metodos  de cr#d/;.se c/c  c`o#/eofc/o,  tendo  por base,  a leitura de  Bardin  (1988)'6

Este 6 urn recurso que auxilia bastante o pesquisador pois busca outras realidades atraves

das  mensagens,  permite  urn maior rigor de analise  -  que ultrapassa aquilo  que  e  apenas

aparente - e  uma verifica¢ao  prudente do que 6 transmitido  pelas fontes.  Isso  diminui  a

incerteza  no  manuseio  dos  dados  e  faz  com  que  sua leitura,  seja  enriquecida.  Segundo

Bardin, a analise de contetido

"tcm  por  rinalidadc  cfcctuar  dcduc6cs  16gicas  c  justiricadas,   refcrcntcs  a

origcm   das   mcnsagens   tomadas   cm   considcra¢ao   (o   cmissor   c   o   scu
contcx(o. ou, cvcntualmcntc,` os cfcitos dcssas mcnsagcns).  0 analista possui
a  sua  disposi¢ao  (ou  cria)  todo  urn jogo  dc  opera¢des  analiticas,  mais  ou
menos adaptadas a nalurczd do material c a qucstao que prooura resolvcr". `7

2. ANALISE DA INSTITUICAO ESCOLAR

Como   fundamentacao  te6rica  para  a  realiza95o   da  analise  da  instituicao

escolar utilizarei alguns conceitos desenvolvidos  por   N6voa (1992,  1995)  e Magalhaes

(1996).

Segundo N6voa a emergencia de uma sociologia das organizac6es escolares

6 urn fen6meno recente,  que privilegia urn nivel meso de compreens5o e de intervenc5o.

'6  A analisc dc  contcrido  6  "urn conjunto  dc  t6cnicas  dc  analisc  das  comunicac6cs;  visando  obtcr,  por

proccdimcntos,   sistcmAticos   c   objcti\Jos   dc   descri¢ao   do   contchdo   das   mcnsagens,    indicadorcs
(quntjtativos   ou   ndo)   quc   permitam   a   inferencia   dc   conhccimcntos   rclati`.os   as   condic6cs   dc
prodng5o/rcccpeao (\.ariavcis infcridas) dcstas mcusagcus. Bardin.p. 42
17  Ibidem
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Esta  situado  entre  uma  abordagem  centrada  na  sala  de  aula  -  percepcao  micro  -  e  as

analises s6cio-institucionais focalizadas no sistema educativo -abordagem macro. `8

Tenho  claro  que  a  pesquisa  que  realizo  devera  transcender  ao  estudo  de

estatutos,  planos  globais  ou  diretrizes  que  regem  a  escola.  Isto  muitas  vezes  nao  basta

para definir realmente a concretude da escola,  que resulta das manifestac6es implicitas e

explicitas  das  relac6es  que  se  estabelecem  no  seu  interior  e  das  relac6es  com  o  poder

constituido ( politico, econ6mico,  cultural,  social,  ideol6gico).  Para tanto,  concordo com

N6voa, quando defende:

"Mais do que  nunca,  os  proccssos  dc  mudanca  c  de  inova¢ao  cducacional

passam    pela    comprccnsao    da    instituic6cs    cscolares    cm    toda    sua
complcxidadc t6cnica, cicntifica c humana.

A     idcntiricacao     das     margcns     da     mwc/aH€a     possi've/     implica     a
contcxtualizacao  social  c  politica  das  institui¢6cs  cscolarcs  bcm  como  a
apropriacao cld i.w/rc] dos  scus  mccanismos dc tomada de dccisao c das  suas
rcla¢6cs  dc  podcr.   As  cscolas  constitucm  uma  /e„i./ori.a/i.drc/e  cspacial  c
cultural , ondc sc cxprimc o jogo dos actorcs cducativos intemos c cxtcrnos;
por  isso,  a  sua  analisc  s6  tcm  vcrdadciro  scntido  sc  conscguir  mobilizar
todas  as  dimcns6cs  pcssoais,  simb6licas  c  politicas  da  vida  cscolar,   nao
reduzindo  o  pcnsamcnto  c  a  ac¢ao  cducativa  a  perspectivas  t6cnicas,  dc

.'19

gestao Ou dc cficacia stri.cfo L7cwsw

Nesse   sentido   e   fundamental   o   desenvolvimento   de   pesquisas   sobre   a

Hist6ria  da  Educacao  Brasileira  levando-se  em  conta  as  especificidades  regionais  e  as

singularidades locais e institucionais.  Como afirma Magalhaes:

"Comprccndcr c cxplicar a cxistencia hist6rica dc uma institui¢ao cducativa

e,   scm  dcixar  dc   intcgra-la   na   rcalidadc   mais   ampla  quc  6   o   sistcma
cducativo,  contcxtualizii-la,  implicando-a  no  quadro  dc  cvolu¢ao  dc  uma
comunidadc  c  dc  uma  rcgiao.  6  por  rim  sistematizar  c  (re)escrcvcr-lhc  o
itincrario  dc  vide  na  sua  multidimcnsionalidrdc,   confcrindo  urn  scntido
hist6ricow20

'8 N6voa.  1995, p.15
19 Ibidem.  p.16

20 Maga|haes`  1996` p.2
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CONSIDERAC6ES FINAIS

Hoje vivemos uma 6poca de profundas mudancas e,  por que nao dizer, uma

epoca  de  crise,  uma  crise  global  que  envolve  todos  os  aspectos  de  nossa  vida  e  que,

logicamente,  traz  consequencias  ao  campo  educacional.  i  urgente  a  compreensao  da

realidade e a busca de soluc6es.  Sendo  assim  sao  de  suma importancia as investigac6es

que levam a compreensao da escola na sua individualidade, como entidade organica,  com

suas caracteristicas internas, onde as inovac6es podem e devem implantar-se.

Sao, portanto,

"as qucst6cs quc  mos  intcrpclam Ao/.a quc dcvcm oricntar a nossa cstrat6gia

de  intcrrogacao  do  passado,  dc  forma  a  quc  ao  csforco  de  comprccnsao
hist6rica   corrcsponda   uma    intcrvcncao    mais    conscicntc    na    rcalidadc
cducativa.  A  Hist6ria  6  semprc  urn  dialogo  cm  quc  o  prcscntc  6  urn  dos
interlocutorcsprivilegiados".2'

Como     ex-aluna     dessa     escola     e     atualmente     professora,      sinto-me

comprometida  com  esse  resgate  hist6rico  da  atuacao  do  Col6gio  Municipal  Pelotense

junto a comunidade.

Inserida em seu contexto atual, pretendo a sua apropriacao hist6rica nao para

legitimar e glorificar o passado ou o presente e sim, motivar urn caminho para reflex6es e

analises sobre a atuac5o deste educandario.

:I  N6voa.1992, p.219
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EDUCACA0 DOS ESCRAVOS

Nos depoimentos de filhos, Iietos e bislietos de escravos_        ------. '. __L

"Ilnha otros que sabjam le e ensinavo".  (Dario d<i Silva:  Ilo).

No  seculo  XVIII  nao  havia  interesse  de  Portugal  pelo  ensino  ptiblico  e  a  maioria  da
populacao, nas fazendas e vilas do Rio Grande do Sul era analfabeta.  Somente em  1820 surgiram
as primeiras  aulas priblicas  em Rio Grande,  Piratini  e Pelotas.  Em  1832,  havia em Pelotas  cinco
aulas  particulares  e  duas  pdblicas,  uma  para  meninos   e  outra  para  meninas.   Em  regime  de
internato   funcionava  o   Col6gio   Acacia  para  meninos   e   o   Col6gio   Evolucao   para   meninas,
refer6ncia de ensino da elite em toda a regiao meridional.  As escolas pdblicas e de associag6es  de
instrucao  primaria  eram  mais  voltadas  ds  classes  populares  cujo  curriculo  era  ler,  escrever  e
contar.  Escolas  e professores particulares  com curriculo regular,  linguas,  mtisica e desenho,  Cram
voltadas a educaeao dos filhos da elite.

As vilas e cidades da regi5o Cram focos por onde circulavam e se difundiam as id6ias  do
RIo, de Sfo Paulo, de outras provincias e de outros paises.

Embora  a  educacao  escolar  fosse  quase  nenhuma,  para  aqui  vinham  homcns  de  forma?ao  e
experiencia,  procedentes de diferentes  partes  do  Brasil.  Era  signiricativo  o  nrimero  de  pessoas
com  formacao  militar  superior,  segundo  o  exigido  na  6poca,  e  verdadc,  e  {it6  mesmo  alguns
formados pela Universidade de Coimbra.  [Dentre]  50 nomes entre os vultos mais destacados dos
revolucionarios de 35, encontramos:  formados em Coimbra, tres; forinados em  Sao Paulo ou no
Rio,  dois;  militares,  oficiais  de  carreira,   15  (dois  deles  chegaram  a  minis{ro  da  guerra  do
Imp6rio).;  urn  sacerdote  (o  primeiro  professor  de  fllosofia  em  Porto  alegre),  urn;  politicos  e

jornalistas  destacados,  oito;  militares,  oriciais  nao  de  carreira,  15;  outros,  seis.  [Dentre]  oulros
50 noines de destaque na primeira metade do seculo:  formados em Coimbra,  Sao Paulo ou RIo,
oito.,   militares  graduados  de  carreira,   12;  distinguidos  com  titulo  de  nobre7,a,   15.,   politicos
destacados, oito (MEDEIROS,1975:83  -84).

Em  1850, o interesse pela educapao se expressou em leis  e regulamentos,  estabelecendo
ensino obrigat6rio para meninos  e merinas.  Ja existiam algumas  escolas  isoladas  em longinquos
rinc6es e funcionavam em precarias condic6es em casas onde morava a professora e sua familia.
Diante das verbas sempre ineficientes, passou-se a subvencionar escolas particulares.  Em  1879,  a
Reforma  de  Ensino  primario   e   sec`mdario,   apresentada  por  Le6ncio   de   Carvalho,   previa   a
obrigatoriedade   do   ensino   dos   sete   aos   14   anos   e   eliminava   a   proibicao   dos   escravos   de
freqtlentarem aulas phblicas.  A educagao para escravos  e pretos livres  e libertos,  particularmente
no Rio Grande do Sul era escassa.

Em  1871,  uma das  medidas tomadas pelo Imp6rio foi a determinagao  de  que  nas  vilas
mais  afastadas  houvesse  escola  para  instrucao  do  povo.  E  as  camadas  inferiores  da  sociedade,
fariam  parte  desse  povo?  Nessa  categoria  nao  estariam  incluidos  os  escravos.  A  exig6ncia  da
instrugao era express5o ideol6gica da modernizag5o do pats.  "Para elevar o nivel inoral desse povo
do campo, em geral indolente e sem iniciativa,  [o Minist6rio]  vulgarizou a instru9ao e determinou
que as aglomerag6es mais afastadas tivessem sua pr6pria escola" (COUTY,1988).

A  educagao  do  escravo  dava-se  no  cotidiano,  de  modo  particular  no  trabalho.  Poucos
negros   se   especializavan   no   artesanato,   em   fungao   da   produ¢ao   natural   da   estfrocia.   Os
sofrimentos, o trabalho arduo, os maus tratos permitiram ao cativo forjar suas pr6prias formas de
reacao a opressao.

1

Agostinho Della Vechia
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"Tjliha otros que sabjam le e ensinavo".  (Dario da Silva:  Ilo).

No  seculo  XVIII  nao  havia  interesse  de  Portugal  pelo  ensino  pdblico  e  a  maioria  da
populacao, nas fazendas e vilas do Rio Grande do Sul era analfabeta.  Somente em  1820 surgiram
as primeiras  aulas priblicas  em Rio Grande,  Piratini  e Pelotas.  Em  1832,  havia em  Pelotas  cinco
aulas  particulares  e  duas  phblicas,  uma  para  meninos  e  outra  para  meninas.   Em  regime  de
internato   funcionava  o   Col6gio  Acacia  para  meninos   e   o   Col6gio   Evolucao   para   ineninas,
refer6ncia de ensino da elite em toda a regiao meridional.  As escolas pdblicas e de associag6es  de
instrug5o  primaria  eram  mais  voltadas  ds  classes  populares  cujo  curriculo  era  ler,  escrever  e
contar.  Escolas  e professores particulares  com curriculo regular,  linguas,  mrisica e desenho,  Cram
voltadas a educagao dos filhos da elite.

As vilas e cidades da regi5o Cram focos por onde circulavam e se difundiam as id6ias  do
Rio, de Sfro Paulo, de outras provincias e de outros paises.

Embora  a  educac5o  escolar  fosse  quase  nenhuma,  para  aqui  vinliam  homens  de  formagao  e
cxperiencia,  procedentes de diferentes  partes  do  Brasil.  Era  signiricativo  o  ntimero  de  pessoas
com  formacao  militar  superior,  segundo  o  exigido  na  6poca,  6  verdadc,  e  ate  mesnio  alguns
formados pela Universidade de Coimbra.  [Dentre]  50 nomes entre os vultos mais destacados dos
revolucionarios de 35, encontramos: formados em Coimbra, tres; formados em  Sao Paulo ou no
RIo,  dois;  militarcs,  oficiais  de  carreira,   15  (dois  deles  chegaram  a  ministro  da  guerra  do
Imp6rio).;  uin  sacerdote  (o  primeiro  professor  de  rilosofia  em  Porto  alegre),  urn;  politicos  e

jornalistas  destacados,  oito;  militares,  oriciais  nao  de  carreira,  15;  outros,  seis.  [Dentre]  outros
50 nolnes de destaque na primeira metade do s€culo:  formados em Coimbra,  Sao Paulo ou Rio,
oito.,   militares  graduados  de  carreira,   12.,  distinguidos  com  titulo  de  nobre7,a,   15;   politicos
destacados, oito (MEDEIROS,  1975:83  -84).

Em  1850, o interesse pela educapao se expressou em leis  e regulamentos,  estabelecendo
ensino obrigat6rio para meninos  e  meninas.  Ja existiam  algumas  escolas  isoladas  em  longinquos
rinc6es e funcionavam em precarias condic6es em casas onde morava a professora e sua familia.
Diante das verbas sempre ineficientes, passou-se a subvencionar escolas particulares.  Em  1879,  a
Reforma  de  Ensino  primario  e  secundario,   apresentada  por  Le6ncio   de   Carvalho,   previa  a
obrigatoriedade   do   ensino   dos   sete   aos   14   anos   e   eliminava   a  proibicao   dos   escravos   de
freqtlentarem aulas pdblicas.  A educagao para escravos  e pretos livres  e libertos,  particularmente
no Rio Grande do Sul era escassa.

Em  1871,  uma das  medidas tomadas pelo Imp6rio foi a determinagao  de  que  nas  vilas
mais  afastadas  houvesse  escola  para  instrucao  do  povo.  E  as  camadas  inferiores  da  sociedade,
fariam  parte  desse  povo?  Nessa  categoria  n5o  estariam  incluidos  os  escravos.  A  exigencia  da
instrugao era expressao ideol6gica da modemizacao do pats.  "Para elevar o nivel inoral desse povo
do campo, em geral indolente e sem iniciativa,  [o Minist6rio]  vulgarizou a instrugao e determinou
que as aglomerag6es mais afastadas tivessem sua pr6pria escola" (COUTY,1988).

A  educagao  do  escravo  dava-se  no  cotidiano,  de  modo  particular  no  trabalho.  Poucos
negros   se   especializavan   no   artesanato,   em   fun95o   da   produ¢ao   natural   da   estfrocia.   Os
sofrimentos, o trabalho drduo, os maus tratos permitiram ao cativo forjar suas pr6prias formas de
reacfo a opressao.
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Uma   pTescricao   repetida   em   todos   os   'Regulamelitos.   dr   IIislru¢{io   Pulblica   iia   Pro`.iiiciti   c
caracterizadora de uln proccsso de exclusao escolar foi a proibicao do .icesso a escola p`'iblica de
'escra`-os e pretos.  ailida que fossem livres e  libertos.(Regulamento de  1837.  art 2;  Regulainenlo

de  1857,  art.  21: Regulamento de  1876,  art.  25  (TAMBARA,1991: 275).

A   legislacao   imperial   proibia  a  instrugao   do   escravo   ate   mesmo   a  nivel   primario,
equiparando-o aos doentes de mol6stias contagiosas, o que foi tamb6m estabelecido pela legislacao

provincial (GORENDER.1988:64).  A lei provincial sobre a instrucao primarja,  em  1837,  proibia
freqtientar as escolas phblicas "os escravos e pretos, ainda que sejam livres e libertos." Em  1846 a
lei mencionava apenas os escravos (CARDOSO,  1962: 142-143 . .)

A  natureza  do   sistema  escravista  nao  permitia  qualquer   a9ao   ou   pensamento   que
representasse urn risco para sua estabilidade.  Se,  quarto a politica,  o escravo  devia calar,  quanto
ao  saber  institucional,  ele  devia  ignorar.  Nas  cidades  como  Porto  Alegre,  Pelotas  e  outras  da

provincia, em  1872, os  escravos que sabiam ler e escrever nao atingiriam  1% do total  de cativos.
Robert  Conrad  investigou  o  censo  de  1872  e  conferiu  que  somente  0,18%  dos  escravos  erain
alfabetizados.  Naquele  ano,  71,89%  dos  escravos  gadchos  trabalhavam  em  atividades  agricolas
(WEIMER,   1991:37).Na  zona  rural,  a  tend6ncia  era  haver  memos  escravos  nessas  condig6es.
Muitos  tinham  dificuldade  com  o  idioma.  0  escravo  tinha  seu  tempo  direcionado  a  produ95o.
Pouco tempo tinha para o lazer.  Da mesma forma nao deveria perder tempo para instruir-se em
escolas,  uma vez  que  isto podia instrumentaliza-lo  contra o  sistema.  A  express5o  de  Albertina 6
significativa:  "Mas! !  Se iam aprend6! Como 6 que ia da? Se o tempo ia da pra eles aprend6? Dava,
era pra eles  apanha laco!  [Nfro deixavam]  De ruim,  porque facilidade tinha,  n6.  Pra eles  aprend6
tinha  colegio  ate  em  casa,  n6.  Eles  davum prus  da rua.  Podiam  da pros  escravos,  n6.  E  muitos
ecravos que chamavam all sabiam 16" (DALLA VECCHA,1993 :24)

Segundo Luiza Dornelles,  os escravos  dom6sticos  andavam em condig6es  melhores  que
os  assenzalados  e  alguns  sabiam  ler.  "Sabia,  mas  muito poco"  (DALLA VECCHIA,  1993:225).
De acordo com Dario da Silva, alguns escravos sabiam ler e escrever.  Aprendiam de outro escravo
que soubesse ou das mogas  da casa.  "Alguns   [ ..]  Tinha otros que sabiam 16 e ensinavam.  E,  em
casa  mesmo,  as  mui6  ensinavo"  (DALLA  VECCIIIA,1993:   110).  A  respeito,  afirma  Paulino
Soares:  "0  que  sabia ds vezes  ensinava os,  porque nao  tinha col6gio,  nao  tinha nada"  (DALLA
VECCIHA,  1993:  338).  Honorina tamb6m  aflrmou  que  alguns  sabianl  ler  e  escrever.  Seriam os
outros  escravos  que  ensinavam  (DALLA VECCIIIA,1993:146).  Zez6  acrescenta o  sentido  que
havia para os  senhores  neste  fato:  "Eles  tinham  umas  horas  [...]  que  pegavam  uma  pessoa  pra
ensina.  [...I e o escravo que aprendia a 16 ele nao podia pega esses bilhete do meu-senhor e 16.  Eles
tinha, nao podia...[...]  tava proibido.  Mas podia,  eles podia aprende  a 16,  aprendia a faze  as  letra,

qualquer coisa,  n6.  Tinha muito  escravo  que  sabia.  Alguns  sabido,  otros  nao,  n6,  [...]"  (DALLA
VECCHIA,1993 :366).  Destaca-se, nesse sentido, sobretudo o problema ideol6gico/politico posto

por uma elite servil feitorizada.

Predominava a falta de instrugao.  0  trabalho  da maioria dos  escravos  era bragal  e nao
exigia   uma   especializagao   t6cnica,   apenas   urn   treinamento.   As   condig6es   do   sistema   n5o

apresentavam qualquer vantagem na instrugao do escravo. 0 tempo de estudo opunha-se ao tempo
de  trabalho  e  quebrava  a  harmonia  do  sistema.  Essa  era  uma  das  principals  raz6es  que  nao
permitia a instrugao do escravo. 0 depoente Adair deduz que os cativos nao tinham instrugao, uma
vez que as suas tias av6s, ex-escravas, n5o sabiam ler e escrever.  Alice R  Vargas 6 mais taxativa
e  conclui,  a partir da experi6ncia do seu av6:  "N5o,  nem sabiam o que  era isso,  os  coitado.  Meu
av6  que  era 'ventre-livre',  nunca ensinaran  a ele 16 nem a escrev6   Nunca,  meu  av6  nao  sabia 16
nem escrev6 [...].  Tinha o col6gio,  mas os coitado dos escravos nao tinham nada,  eles tinham que
trabalha" (DALLA VECCIIIA,1993:290).  "Mas, pobre dos negro nao tinham direito a nada.  I...]
meu pai sempre disse que nao, n6.  Meu pai nao sabia le"  - afirmou Osvaldina  Silveira (DALLA
VECCHIA,1993:307). Temos aqui urn depoimento positivo e direto.
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Nas  horas  de  descanso.  geralmente  a  noite  e  is  escondidas  do  senhor,  os   escra\'os
tocavam  flauta,  galta  de  boca,  cantavam  e  dancavam.  Isso  significa  que  eles  aprendialn  a  tocar
algum instrumento  e  mesmo a fabrica-los.  A16m do  aprendizado natural  e  imediato  que  se  da no
dia-a-dia no universo cultural onde o €scravo estava inserido, a educagao do escravo para a produ-

c5o dava-se no pr6prio local  de trabalho.  Direcionados  a maior produgao da estincia,  da roca,  do
campo, tinham poucas exigencias  de aprendizado.  Quase sempre eram usadas algumas  noc6es  a
respeito do trabalho a realizar e aplicava-se a forga brapal.  Praticamente nao havia especializa9ao
t6cnica propriamente dita.

Nas cidades de Sao Paulo, onde cresceu a diversificagao profissional dos escravos, urn ou
outro escravo sabia ler.  Quando isso acontecia,  era motivo de refer6ncia especial.  Segundo Emilia
Viotti da Costa, o fato era colocado em destaque mos aniincios de jomais.

Nas  fazendas,  as  possibilidades  de  aprendizado  Cram  mais  reduzidas  do  que  nas  cidades.  A
maior parte dos bragos aplicava-se a lavoura de cafe.  Calculava-se que apenas vinte e cinco por
cento  dos  escravos  eram  deslocados  para  outras  atividades,  exercendo  oficios  de  carpinteiros,
tropeiros,  ferreiro,  marceneiros,  dom6sticos,  tanoeiros  etc.  Na Zona  rural,  as  oportunidades  de
inicia¢ao, em setores prorissionais nao relacionados com as atividades agrarias,  Cram reduzidas

I...I  (Apud.  WEIRER,1991:31)

Frederico  Leopoldo  C.   Burlamaque,  urn  dos  defensores  da  emancipag5o  gradual  da
escravidao,  propunha  que  os   escravos  fossem  tornados   dignos   de  liberdade,   convertidos   em
homens  ilustrados   e  laboriosos  (VIOTTI  DA  COSTA,   1989:174-175).   Joaquim  Nabuco,   ao
denunciar  os   males   da  escravid5o,   apontava  o   aviltamento   sistematico   do  trabalho   escravo,
afastado da escola (VIOTTI DA COSTA,  1989365).

Os  trabalhos  de  construgao  e  manuteng5o  das  moradias,  de  producao  de  tecidos,   de
calgados,  de instrumentos  de trabalho exigiam alguma habilidade t6cnica.  0  escravo  dominava a
fabricagao de objetos de couro, de ferro, de madeira, de ceramica, etc.; ensinava ao aprendiz.  Esse
aprendizado nao  necessitava da mediacao  da escola e  do  saber  letrado.  0  escravo  habilidoso  na
fabricagao de instrumentos de trabalho, de calg`ados, de tecidos ou de ferrarias garantia-se urn nivel
de  tratamento  distinto  por  parte  do  senhor.  As  vezes  era  apresentado  com  orgulho  aos  outros
senhores. Mas isso nao modificava essencialmente sua condig5o de escravo.

Segundo Femando Henrique Cardoso, a maior considera9ao social dispensada ao escravo
artesao refletiu-se na orientagao das Camaras Municipais que recomendaram fossem revogadas as
posturas  que impunham castigos  aos  escravos  artesaos.  Segundo  o  autor,  em Pelotas,  o  escravo
artesao  era tratado  distintamente  do  escravo  da charqueada.  Estima,  preocupag5o  com  a  fadiga
excessiva, com os maus tratos expressam a valorizacao social desse tipo de escravo.  Segundo Luiz
G.Gomes de Freitas, a posigao do escravo artifice parece ter sido superior a do escravo campeiro
tamb6m  nas  estincias.  Esse  autor,  em  sua obra Ef/cz#c`z.cz.ros .4Hfz.gos,  afirma:  "Para  servicos  de
rotina  ou  emergencia,  contava  com  pedreiro,  carpinteiro,  ferreiro,  funileiro,  quasqueiro,  e  ate
alfaiate, o mulato Militao, que tinha instrug5o bastante para desapertar os filhos  do estancieiro na
solugao de contas simples de aritm6tica, passando a 'conta' por urn discreto buraquinho na parede
de pau a pique que separava a escola de sua oficina." Imediatamente, na pagina seguinte,  fala da
triste condigao do esci.avo, que ap6s trabalhar quarenta anos para o seu senhor, por morte deste, foi
vendido  para  outro   dono,   que  nao   lhe   devia  nenhuma  estima  especial   (Apud   CARDOSO,
1962:385).  .Femando H. Cardoso acrescenta que:

I...I  os pr6prios  requisitos para o desempenho ericiente  do  trabalho  artesanal  permitialn  que  o
escravo  se  adestrasse  em  tecnicas  culturais  e  sociais  que  ultrapassavam  o  limite  lninilnos  de
aprendizado que a  socializapao parcial  impunha  a  massa  dos  escravos  das  charqueadas  e  dos
servigos  rudes do campo.  Em alguns casos,  ate a  instru?ao elementar csteve ao  alcance  dos cs-
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cra`.os  mais  qualiricadas  que  dessa  fomia  puderam  aprender  ler  a  a  realizar  as  opera¢6es
aritm6ticas mais simples (CARDOSO,1962: 16+-165).

Os  escravos  domesticos  nao  teriam  alcancado  esse  nivel  de  consideracao  e  as  mesmas

possibilidades  de  participagao  cultural.   Essa  consideracao  manifestou-se   mais   no  periodo   de
desagregagao do escravismo e foi muito relativa.

A  condicao  de  escravidao  criava o  antagonismo  entre  o  escravo  e  o  trabalho.  Segundo
Jacob    Gorender,    o    escravo    das    zonas    agricolas    era   geralmente    urn    mau    trabalhador,
tendencialmente   apto   apenas   a   tare fas   simples,   de   es forgo   bra9al   sem   qualificacao.    Suas

possibilidades de progresso t6cnico eran limitadas.

Nos  Estados  Unidos,  tamb6m,  foi  proibido  o  acesso  do  escravo  a  instrugao,  desde  o
s6culo  XVIII.  No  Sul  do  Estados  Unidos,  temia-se  que  escravos  alfabetizados  viessem  a  ler
literatura abolicionista ou  forjassem passes  de  transito,  que  lhes  facilitariam  a fuga para  o  Norte
daquele  pals.  Os  escravos  que  aprendiam  a  ler  a  revelia  do  seu  senhor,  ocultavam  o  fato   Os
escravos artesaos, por terem maiores possibilidades  de desenvolvimento intelectual,  eram os  mais
temidos  no  Sul  dos  Estados  Unidos.  GORENDER,  1988:482-483.  Os  senhores  do  imp6rio  n5o
ignoravam esses fatos.

Na legislacao nacional e estadual ate 1888

0  Regulamento  de  15  de  margo  de  1842,  regulamentava sobre  as  escolas  de  instrucao

pi.imaria da Provincia, organizado pelo Diretor da lnstrugao ~ bacharel Joao Rodrigues Fagundes -
e aprovado pelo Presidente  da Provincia.  Dentre  os  pontos  mais  significativos  trata da matricula
dos alunos determinando que:

Os  alunos  seriam  matriculados    nas  cscolas  phblic{ls  dc    instnigtio  primciria,  dc  acordo  com  a
lei..  E,  por  lei,  estavam  proibidos  de  ±`requenta-la  os  portadores  de  mol6stias  contagiosas,  os
escravos  e pretos,  ainda que  livres  ou  libertos,  os  menores  de  cinco  anos  e  os  que  nao  fossem
apresentados por seus responsaveis -pais, tutores ou encarregados (SCHNEIDER,  1993 : 61).

Na Lei  51,  de 22  de maio  de  1846,  estabelecia-se modificag6es  nas  mat6rias  de  ensino.
Em relacfro a matricula:

I...]   nao  poderiam  frequentar  as  escolas  ptiblicas:   os  menores  de   seis  anos,   quem  portasse
mol6stia contagiosa e os escravos (SCHNEIDER,1993 :  82).

Na  d6cada  de   1850  "continua  vedada  aos  escravos  a  matricula  nas  escolas  ptiblicas"

(SCHNEIDER,1993: 97).

Nos   anos   oitenta   os   fatos   se   encaminham      rumo   a   abolic5o   da   escravatura.   A
emancipap5o dos  escravos estava a exigir a atencao dos  responsaveis  da administragao  quarto  ao
futuro.  Alguns  presidentes  da Provincia  apelaram  para  a  Assembl6ia  Legislativa,  nesse  sentido,
mas seus apelos nao encontrarani eco. Por isso, a escravatura foi abolida em  1888, nao havendo na
Provincia mediadas  educacionais  em prol  dos  saidos  do  cativeiro  (SCHNEIDER,1993:  368).  0
Presidente  da  Provincia  Henrique  D'Avila,   considerava  urgentes   a  tomada  de   medidas   que
desenvolvessem a instrugao priblica, pois a emancipag5o dos escravos seguia sua marcha e antevia
ele  o  perigo   dos   escravos   adquirirem   a  liberdade   e   calrem  na  ociosidade   e  na  ignorancia,
ocasionando uma nova forma de escravidao.

A  indiferen?a  pela  instrucao  e  urn  dos  sinais  da  escravidao  (...).os  paises  onde  o  trabalho  6
forcado, sao aqueles justamente onde o homem livre 6 mais ignorante.
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Em  1886, o Dr.  Ja`me de Almeida Couto,  Diretor-Geral  d instrucao Priblica,  em viagem
de inspec¢ao pelas escolas  das cidades  de Pelotas,  Rio  Grande`  Jaguarao,  Bag6 e da Vila de  S5o
Jos6 do Norte, ao manifestar suas impress6es dizia:

Diversos  professores  recusavam-se  a matricular  em  suas  escolas  criangas  de  cor  preta,
recebendo   reclamac6es   contra   esse   procedimento.   Para   sanar   essa   irregularidades   tomei   as

provid6ncias necessarias  (SCIINEIDER,1993:433).Em nota de  roda-p6,  Schneider  afirma que  o
riltimo  regulamento da instru9ao primaria,  de  1881,  n5o proibia como os  anteriores,  a entrada de
escravos  ou  de  libertos  nas  escolas  provinciais,  mas  nada trazia a respeito  das  crian9as  nascidas
livres, filhos de escravas.  Em vista da lei do Ventre-Livre de 28  de setembro de  1871, na d6cadas
de  80,  algumas  criangas  negras  livres,  ja  procuravam  matricula  nas  escolas  ptiblicas.   Houve
registro  de  alguns  professores,  no  interior,  que  se  negavam  a  matricular  essas  criancas  em  suas
aulas,  tendo a autoridade  responsavel  pela Instrucao  Priblica,  tomado provid6ncias  a respeito,  em
1886.

Dentro do movimento abolicionista foi articulada a id6ia da necessidade da libertacao dos
escravos  de  forma  mais  integral    considerando-se  a  educacao  como  algo  fundamental  para  sua
efetiva concretizagao.  0 ./or#fl/ c7o Com6rc;.o,  n.  225, de 31  de agosto de  1884,  em Porto Alegre,
alertava:

Libertar  nao  quer  dizer  tao  somente  -  dar  o  dircito  da  liberdade  natural,  porque  ha  outro
cativeiro nao mcnos prejudicial ao homem - o da ignorancia.  Ao clarao viviricador da liberdade
devcm ser abertas as portas das escolas para os que vao dar os primeiros passos  morais Ilo seio
da sociedade ilustrada.  E nao se diga - que ainda  nao  6  tempo  de clainar pcla  educa?ao  -   que
deve par a coberto dos crimes  da indolencia e da mis5ria, a inilhares de homens que acabam de
sentir os pulsos livres dos pesados grilh6es do cativeiro.

Livres,  por6In,  eles  dcvem  ir.  desdc jd,   rcccbendo  a  cduca?:io  indispensavcl   a  sua  pr6xima
entrada no mundo social e civilizado, de lnodo que pudessem aspirar a uin futuro indepcndente.
Hoje,  mais  do  que  nunca,  manifesta-se  a  necessidade  das  aulas  noturnas  na  provincia  (Apffc7
SCHNEIDER,1993:448)

Era de  toda conveniencia ,  que  os  libertos  fossem  o  quanto  antes  educados  e  que  essa
educagao partisse das escolas.  0 projeto idealizado de construir urn edificio destinado ao Partenon
Literario,  com gabinetes  destinados  a escola phblica,  na qual  funcionaria o  ensino  das  letras  em
aulas  notumas,  juntamente  com  a prdfjco  c7e  c}r/es  e  o/c]'OL7  czOL7   esc.rcl`Jt7L9  cJcz  J'rovz'#c!'cI,   nao
ultrapassou  o  lancamento  da pedra fundamental,  com  a presenca da Princesa Isabel  e  do  Conde
D,Eu.

"Em  7  de  maio  de  1886,  o  Ato  41,  estabeleceu  a ordem  que  deveriam  ser  extraidas  as

loterias no exercicio 1886-1887, e, em 23° lugar estava previsto urn quarto de loteria para as Irmas
de  S5o Francisco,  na capital,  para a criacao  de uma aula gratuita destinada ao  ensino  dos   filhos
dos  libertos  e  escravos"  (SCHNEIDER,1993:  451).  Com  a Abolic5o,  em  1888,  emergiu  dela o
liberto sem que estivesse preparado para a vlda que deveria levar em seu novo estado.

A EDUCACAO DOS FILIIOS DEL CRIACAO

A comunidade negra e os rl]hos de criacao

Com a Aboligao,  a maioria dos libertos recusou-se a continuar os trabalhos na fazendas.
Deslocavam-se  para  outras  regi6es  onde  houvesse  melhores   meios   de  transporte    Para  eles
liberdade  implicava o  direito  de  ir  embora,  de  se  deslocar  llvremente,    de  abandonar  a  lavoura
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Nem  urn  quarto  permaneceu  nas  fazendas  onde  trabalha\-a.   \Iuitos  formaram  uma  populagfo
m6vel  caracterizada  pela  instabilidade  e  outros  foram  para  as  periferjas  das  cidades  (cf.   DA
COSTA,1989, p.  458)

Inaugurando    urn   estudo    rnais    sistematico    do    escravismo    no    Brasil    Meridional,
especialmente do RS, Femando Henrique Cardoso se dedica apenas secundariamente a questao do
negro na nascente sociedade de classes, mos dois riltimos capitulos.  0 autor refere-se a entrevistas
com  lideres  de  elementos  do  movimento  negro  de  Porto  Alegre,  que  se  preocuparam  com  a
integra¢ao  do negro na emergente  sociedade de  classes.  0  problema foi  analisado  no  enfoque  da
raga  e  do  racismo  como  fen6meno   explicativo   da  marginalizacao.   Em  nossa  disserta€ao   de
mestrado Os Fj./foos cJcl I;Tscrc}vjcJao (1994, cap.  3), esta questao se revelou mais ampla e profunda,
a medida que a marginalizagao foi urn processo que atingiu todos os ambitos da vida social.

Preconceitos  culturais  e  discriminac6es  de  toda  ordem  obstaculizaram  o  processo  de
integrapao  da comunidade negra na sociedade gadcha,  ap6s  a Aboli¢ao.  Os  negros  nao  tiveram
acesso  aos  meios  de  produgao,  especialmente  a terra  que,  desde  o  principio  do  s6culo  XIX,  ja
estava toda apropriada na regi5o. Lento e diflcultoso foi o processo de integrag5o.  Grande parte da
comunidade  negra,  marginalizada  na  periferia  do  sistema,  tanto  no  campo  como  nas  cidades,
sofreu  a  discriminag5o  econ6mica,  politica,  educativa,  familiar,  recreativa  e  religiosa,  al6m  da
discriminagao  da  raga e  da  cor.  A  maioria dos  fllhos  de  criacao  entrevistados  6  originaria  desta
comunidade negra.  Encontraram na instituicao dos filhos de criagao uma oportunidade minima de
integra9fro econ6mica e social.

Apesar de ter sobrado, em  1888, cerca de 8.000 escravos dos 60 mil que havia em  1884,
devido ao trafico intemo e ds  liberta96es  (CONRAD,1972,  p.  253),  em  1940,  a porcentagem de
negros nas cidades da regiao meridional do RS, variavam 6 a  16% da populacao  Em  1940, o total
de  pretos  no  RS   era  de  220.659,  pardos  44.145;  em   1946  eram  247.438.   Os   brancos   eram
respectivamente 2.944.204 e 3.301.516.  (LAYTANO,1957, p.  49-57)

As instituic6es educativas e a forma de producao semi servil

A producao econ6mica pecuaria-charqueadora dos  fins  do  seculo XVIII  ate  a  segunda
metade  do  s6culo  XIX,  baseada  fundamentalmente  na  m5o  de  obra  escrava,  nao  exigia  maior
interesse dos poderes pdblicos pela educac5o.  0 maior investimento em instrugao era de iniciativa

particular.  Nos inicios  do s6culo passado,  "nas vilas,  fazendas  e col6nias,  a maioria da populag5o
desconhecia  ate  mesmo  a  alfabeto.  Por  outro  lado  as  aulas  particulares  iam  se  estabelecendo  e
amenizando  a  situagao.   A   14  de  janeiro  de   1820,  foram  criadas  as  aulas  para  alfabetizagao
localizadas  em  Porto  Alegre,  Rio  Grande,  Rjo  Pardo,   Santo  Ant6nio  da  Patrulha,  Pelotas  e
Piratini" (DILL,1994, p.  108).  As aulas particulares e algumas escolas ptiblicas existentes vi.nham
de encontro  aos  interesses  da classe dominante para ilustracao  dos  filhos  e  no  maximo teriam  a
perspectiva  de  serem  enviados  para  realizar  seus  estudos  em  outros  Estados  ou  na  Europa.  Na
segunda metade do s6c.  XIX a preocupacao crescente com a educagao no Rio Grande do Sul  deu
origem  a Escola Normal  de  Porto  Alegre,  criada  em  4  de janeiro  de  1860,  e  que  teve  urn forte
reflexo no meio educacional.  (cf.  SCHNEIDER,1993, p.  229)

As  leituras  de  jomais  como  0  Correj.a  Mercaro/I./,  e  o  DJ.cir7.a  Papw/clr,  entre  outros

jomais e documentos como o zl/#ICI#cfr c7e Pe/a/crs, do final do seculo XIX e inicio do s6culo XX, e
ainda o ,4#wci„.a c7o G/oZ)a,  indicam uma destacada preocupagao com a instru9ao e com a educag5o
em Pelotas e na regiao.  Aulas pdblicas, aulas particulares,  col6gio de instrug5o secundaria de bop

padrao,  cursos  preparat6rios,  representavam  o  significativo  empenho  da  elites  locais  e  regionais
pela  educag5o  e  pela  cultura.  Por  urn  lado  ha  uma  educagao  caracterizada  por  uma  formagao
tradicional  de  ilustracao.   Ao  mesmo  tempo  ha  preocupag5o  pela  formagao  de  mao  de  obra,
introduzindo  inovag6es  voltadas  a  uma  perspectiva  t6cnica,  respondendo  a  demanda  de  novos
tempos. As propagandas de material escolar de livrarias como zl  [/#J.iJer.7¢/ e zl/JJerj.ccl„a e de casas
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comercials  se  orquestra`-am  aos  anincios  de  matricula`   Ha`ia  significat`ivo  nulmero  de  alunos
matriculados.  Filhos  de estancieiros  tiveram  ate  d6cadas  recentes,  a oportunidade  de  permanecer
em col6gios intemos.

As vezes, os nomes de col6gios e artigos referentes  a educagao denunciavam a presenga
de ideologias oriundas  da revoluc5o francesa,  do liberalismo,  do positivismo  e  do evolucionismo.
Articulava-se id6ias de honra, clever, respeito e progresso.

0  estimulo  ao  desenvolvimento  da  rede  escolar  particular,   municipal   e  estadual  foi
crescente,  a medida que o  capitalismo foi  criando  a exigencia da formacao  de m5o  de obra.  Em
1990,   havia  em  Pelotas   33   escolas  particulares,   131   municipais   e   133   escolas   estaduais   de

primeiro e segundo graus.  Naquele ano,  Cangugu apresentava 203  escolas  em todo  o  municipio.
No restante dos municipios da regiao, o crescimento do ndmero de escolas foi proporcional a estes
dados  acima.  Contudo,  nem  de  longe  acompanhou  o  crescimento  populacional  e  a  demanda  da
educacao na regiao (DALLA VECCHIA,1993, Cap   I)  i em relacao a escola que a comunidade
negra e fundamentalmente os fllhos de criagao sofrer5o efetiva marginalizacao.

A educa¢ao na perspectiva dos rllhos de criacao

Por varios  anos  ap6s  a abolig5o, jornais  de Pelotas  denunciavam publicamente  a recusa
de  matricula de  pretos  e pardos  nas  escolas  pdblicas  de  Pelotas.  0  Correio  Mercantil,  de  15  de
agosto  de  1910,  citado  por  PERES  (1995).  dizia.  "i  phblico  e  not6rio  que  alguns  professores
desta cidade,  sob  qualquer pretexto,  deixam  de  aceitar  crian9as  de  cor  em  suas  aulas  e  e  sabido

que  disto nao  fazem  mist6rio,  porque  dizem  com  ufania  repreensivel   #¢  #9j;7fo¢  cz#/¢  #6o  fc#¢o
#cgrz.#feos "  (p.101).

0 Instituto Agron6mico e de Veterinaria, fundado em  1883, em  1888 transformou-se em
Escola Agricola e Veterinalia de Pelotas  Mais tarde sera Universidade Rural do Sul, hoje parte da
UFpel.

No  final  do  s6culo  XIX  e  inicios  do  s6culo  XX,  os  investimentos  da  Igreja  no  ensino
fizeram  surgir  indmeras  escolas,  disseminadas  em  todas  as  cidades  do  RIo  Grande  do  Sul  Sao
conhecidas  ate  hoje  e  algumas  originaram  cursos  superiores  em  d6cadas  posteriores  e  mesmo
universidades.

Na   Primeira   Repdblica   o   ensino   foi   centrado   administrativamente   no   Estado.   A

perspectiva  positivista  da  politica  estadual  visava  uma  politica  de  desenvolvimento  do  ensino
cientifico em vista do desenvolvimento. Com a industrializacao e a urbanizapao, a partir de  1930, o
ensiiio se expandiu. Em  1934, pela Constituigao, a Uniao se tomou responsivel pela administracao
do  ensino.  A lei,  contudo,  nao  possibilitou  o  acesso  a  escola  ao  homem  do  campo.  Em  1950,  o

governo  contratou  professores  para  escolas  criadas  em  todo  o  interior  do  Estado.   Ap6s   1964,
continuou a expansao do ensino em todos os niveis.

No  periodo  escravista,   os   escravos  nao  tinham   acesso   a  escola  pelo  temor   a   sua
instrumentalizacao.  A  marginalizacao  da  comunidade  negra  ap6s  a  Aboligao  deu-se  tamb6m  a
nivel  escolar.  Era  dificil  o  acesso  do  negro  ds  aulas  phblicas  por  motivos  econ6micos  e  por

preconceitos  raciais.  Mais  diflcil  se  tomava o  acesso  quando  a  aula  funcionava  na  casa  de  urn
estancieiro.  A valorizagao do ensino para o trabalhador a partir de  1930, despertou na comunidade
negra urn  interesse  maior pela educag5o  formal.  Filhos  de  criagao  tinham  urn  desejo  despertado
com maior intensidade quando a aula funcionava na casa do pai de criac5o.

A  incrementagao  do  enslno  particular  por  parte  da lgreja visava  a preparacao  de  elites

politicas  favoraveis  aos  seus  interesses.   Na  verdade  o  seu  ensipo,   seus  contehdos  cientificos,
humanos, sua ideologia moral e da frugalidade serviram a burguesia e ao capitalismo emergente e
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atualmente  implantado.  A  dissemina¢ao  da  escola  pdblica  no  inter]or  dos  municipios  em  estudo
n5o resolveu o problema da marginalidade da comunidade negra e pobre.  Atualmente sao exce9ao
os alunos negros que frequentam as universidades.  Ao criar as Escolas T6cnicas, Gethlio Vargas o
fez  pensando  em  qualiflcar  os  estudantes  pobres  para  o  trabalho  industrial.   Ainda  vigorava  o

preconceito contra o trabalho manual, que nao seria para as pessoas mais abastadas.  0 que sobrou
para a comunidade negra em geral  e particularmente para os filhos  de criacao,  foi o aprendizado
cotidiano na familia e no trabalho.

hvestigando-se mais  concretamente a realidade  educativa dos  filhos  de  criagao,  a partir
do  documento  base  desta  tese,  se  tomara  evidente,  com  exemplos  concretos  e  materiais  uma
articulapao educativa onde tendencialmente as condic6es materiais e hist6ricas  excluem o filho de
criacao  do  acesso  ao  saber  e  de  uma  forma  mais  efetiva  que  de  outros  segmentos  sociais  da
comunidade  negra.  0  controle  ideol6gico  era  mais  explicito.  Os  fatos  sao  mais  concretos  e  a
estatistica pode ser lida claramente neste sentido.

Considerando que poucos entrevistados foram criados em familias pobres e que a maioria
dos pais  de cria9ao Cram proprietdrios,  a quest5o podia apresentar caracteristicas  contralias  se os
filhos  de  criagao  nao  estivessem  em  regime  de  semi-servidao.   Somente  38%   dos   depoentes
aprendeu  a ler  e  escrever.  E o  estudo  desses  depoentes  variou de  15  dias  para  5  anos  de  escola.
Dos  62%  que nao  aprenderam  a ler  e  escrever,  60%  manifestaram  isso  explicitamente  que  nao
aprenderam a ler e escrever e que nao tiveram escola ou condic6es para aprender.  E ainda, 2% dos
depoentes  nao  se  referiram  ao  assunto   i  preciso  ressaltar  que,  daqueles  que  de  alguma forma
aprenderani  a  ler  e  escrever,   12%  foram  autodidatas  ou  nao  passaram  do  aprendizado  das
primeiras  letras,  mesmo  que  tenham  atingido  a  quinta  s6rie  primaria.  Dentre  estes  encontramos
pessoas  que freqtlentaram o Mobral,  depois  de  adultas  ou pessoas  que  aprenderam em casa.  Na
verdade,  com esta instrug5o nao houve aproveitamento proflssional.  Somente  34%  dos  depoentes

passaram pela escola durante o periodo de semi-servidao.

Com a introdugao crescente do trabalho assalariado a educag5o passou  a ser valorizada.
Por  uma  questao  de  poder,  no  periodo  escravista,  os  escravos  n5o  tinham  acesso  a  educacao
escolar.  Urn escravo  com  dominio  da escrita e  da leitura poderia  se  instrumentalizar  e  tomar-se

perigoso, dissemos acima.  No Segundo Imp6rio, a lei era explicita em negar a escola ao cativo.  A
situacao se prolongou para depois  da Abolicao em relapao a comunidade  negra e  a comunidade

pobre em geral. A especificidade deste carater 6 muito claro em relacao aos filhos de criag5o.

Desde  as   primeiras   d6cadas   do  s6culo  XX,   a  valorizacao   da  educagao   escolar   foi
crescente.  0  verdadeiro signiflcado para o  conhecimento  foi  dado  pela  fomentacao  da t6cnica  e
pela especializap5o do trabalho incrementadas pelo capitalismo e pelo poder estatal no Rio Grande
do Sul  As  restrig6es  de toda ordem  aos filhos  de  criacao se  confrontavam  com uma valorizacao
muito significativa por parte destes.  A semi-servidao era articulada mum  regime de trabalho onde
nao se necessitava maiores aprendizados para a produgao de servigos e para a produc5o de bens de
subsistencia.  As  restric6es  nao  vinham  somente  nesta  ordem,  mas  em  termos  de  poder.  Para  a
dominagao  e  coag5o  ideol6gica  do  filho  de  criag5o  era  importante  mant6-lo  na  ignorancia.  Dos
38% dos filhos de criagao que estudaram,12% foram autodidatas.

350 anos de escravid5o no Brasil deram urn carater natural a marginalizacao dos escravos
e  da  comunidade  negra  em  relacao  ao  saber,  a  escola,  a  educagao  e  a  cultura.  Em  variados
elementos   podemos   colher   as   express6es   e   as   formas   de   articulacao   ideol6gica   a  nivel   da
educag5o.

Cada  depoimento  6  rico  em  elementos  de  analise.  A  seguir  damos  voz  aos  depoentes
fazendo   as   citag5es   referentes   aos   temas   principals   que   emergiram   a  partir   das   entrevista
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realizadas:   -  Escola  na  `-enda`     Professor  e  escola  em   casa:   Estudo  n`a  cidades,   faculdades;
Aprendeu em casa;   Discnmma¢ao do negro nas escolas e nas aulas particulares;  Sem  motivacao;
Analfabetismo  por  falta  de  escola;  Diferenga  filhos  de  cria¢ao  branco/negro;  Os  Autodidatas;
Educacao no cotidiano; Na cidade.  Nao permitido. Tinha que trabalhar;

Da totalidade (50) dos filhos de criacao entrevistados,  38% aprenderam  a ler e escrever.
Destes,  16% foram autodidatas.  0  motivo foi o fato de serem excluidos  da escola em funcao  do
trabalho.  A maioria viveu onde havia escola perto ou na casa dos  pais  de  criacao.  Este  6  o  dado
mais  significativo  de  reap5o  e  resistencia contra a negacao  efetiva da escolariza9ao  aos  filhos  de
criap5o  decorrente  das  condic6es  materiais  em  que  viviam  e  das  relac6es  de  semi-servidao  nas

quais estavam inseridos.

Dentre as numerosas familias que tinham aula em casa, ministrada por urn professor ou

professora contratado pelos estancieiros da area, somente 80/o dos entrevistados teve oportunidade
de aprender a ler e escrever em casa, sendo que parte deles nao teve aula com a professora e sim
com a mae, irmao ou irma de criacao. E somente  18% dos entrevistados frequentou escola.  Por ter
acesso  a ela conseguiu  aprender  a ler  e  escrever.  Dos  50  entrevistados  somente  move  estudaram
em escolas phblicas ou particulares.  As primeiras aulas ptiblicas  surgiram,  no RS,  em meados  do
s6c. XIX e a maioria funcionava na cidade.

Praticamente 2/3 (dois tercos)dos filhos de criagao, 62% nao aprenderam a ler e escrever.
0 mais significativo neste caso sao os 26% dos filhos de criac5o que foram impedidos de estudar
porque tinham que trabalhar  Estes s5o explicitos ao declarar esta situagao  0 motivo econ6mico e
o interesse dos pals de criagao fica evidente.  38% dos entrevistados nao frequentou a aula pdblica
ou a aula particular  Pelo menos  10% destes tinhan professor que ensinava os irmaos  de cria¢5o.
4% nao aprendeu a ler, tendo professor e aula em casa. Urn nao aprendeu porque se dedicava mais
ao  trabalho.  6%  n5o  aprenderam por  falta  de  motivacao.  Urn foi  reprimido  ao  falar  em  escola,
outro fugiu, 6% nao aprenderam porque n5o tiveram escola.  Urn depoente s6  assina o nome.  4%
sairam  da aula por coa9ao fisica (palmat6ria) ou por coagao disciplinar.  4% foram discriminadas,
uma inclusive com aula particular na casa dos pais de criacao.  A outro nao foi permitido estudar e
somente urn dos entrevistados nao estudou por falta de aula.

Se  a maioria da comunidade vivia no  analfabetismo,  o  segmento  dos  filhos  de  criagao
recebeu  estimulo  para o  estudo  do  ambiente onde  vivia,  onde  a  maioria  dos  irmaos  de  criagao
recebiam escolarizag5o em casa, na zona rural ou nas cidades da regiao.  38% alfabetizado significa
urn  indice  bastante  significativo  para  aquelas  d6cadas  nas  quais  eles  viveram  como  filhos  de
criagao.  Mas, observando-se a estatistica, percebe-se que somente 26% receberam diretamente o
estimulo do estudo por parte dos pais de criagao.  Contudo,  50% destes  depoentes  foram filhos  de
criacao de familias pobres.  Entao,  somente cerca de  10% dos entrevistados recebeu estimulo para
o estudo por parte dos pais  de  criagao mais  abastados  economicamente.  A valorizagao do  estudo
era generalizada.

Aproximadamente 80% a 90% dos entrevistados foram pressionados  ou nao  receberam
estimulo dos pais de criagao para estudarem  Percebe-se que o fator econ6mico 6 o tiltimo e bdsico
fundamento para esta articulag5o da educag5o. De urn lado, a m5o de obra devia ser liberada para
os  servicos  e  a produg5o  natural  semi-servil   Elementos  de  ordem  racial,  de  poder  e  elementos
culturais se refletem ideologicamente sobre a educag5o.  A escola e a educagao sao jogadas para a
conquista do saber e do poder ou sao instrumentos de marginalizagao.  Diria Althusser que ? escola
6 urn aparelho ideol6gico do Estado.  Configurada dessa forma ela revela o seu carater dominador e
controlador do saber em fungao do poder dominante.
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A  institui¢ao educati`.a neste  caso  6  expressao  institucional  da  forma de  produ¢ao  semi-
servil por aquilo que ela exclui  do  saber aos  filhos  de  cria¢ao   N5o  s6  6  express5o  disto  como  ela
rearticula as relap6es de semi-servidao,  dando espaco para a elite em aulas particulares e phblicas
na cidade no  interior,  nas  estancias,  terem  acesso  ao  saber,  excluindo  quase  sempre  os  filhos  de
criacao  Ela serve de instrumento de articulagao da cultura do filho de criagao,  mantendo-o fora da
sala de aula.

0 acesso efetivo do filho de criacao a escola 6 muito reduzido.  As exig6ncias de preparo
da  mao  de  obra  Cram  supridas  no  aprendizado  cotidiano,  embora  houvesse  especializac5o  de
tare fas  A educagao formal estruturada esta mais vinculada a sociedade agropecuaria dominante.  A
educapao  na  forma  de  produgao  semi-servil  restringe-se  ao   ambito   dom6stico,   mas   por  sua
natureza dependente,  adere  e  se  sustenta na educacao  institucionalizada.  Tanto  6  que  o  controle
sobre o filho de criagao 6 feito pelo tempo de trabalho e por uma decisao politica de impedir o seu
acesso a educa9ao formal.
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•HIST6RIA DA EDUCA?AO - : iim inventario da disciplina nos cursos cle Pedagogia do Rio
Grande do sui  1

Mar]adaco:£jja£::ean:k:Jn23

1. Introdu9ao

Esta comunicagao ten por objetivo apresentar uma visao geral   de como 6 apresentada a
disciplina  Hist6ria da Educagao.  nos curriculos de Pedagogia das lnstiluig6es de Ensino Superior
do  Rio  Grande  do  Sul  e discutir algumas  constatag6es.  Este  traballio  6  o  primeiro  produto  dos
dados colelados pela Prop Maria da Conceigao M.Carrion  para o  projeto "Analise dos Programas
de  Hist6ria da  Educagao  implementados  nos cum'culos dos cuTsos de  Pedagogia do  Rio  Grande
do   Sur',   nos  anos   de   1994/95,   com   recuTsos   da   FAPERGS,   e   que   cedeu   gentilmente   a
documentagao para a elaboraeao deste estudo.

a Projeto tinlia como objetivos:
•    analisar  as  concepg6es  de  Hist6ria  da  Educaeao  presentes  nos  programas  especificos  dos

cursos de Pedagogia do Estado do Rio Grande do Sul;
•    analisar a inclusao ou  exclus5o de temas importantes para a compreensao da cultura gadcha,

nos programas de Hist6ria da Educagao;
•    apontar caminhos para a discussao em tomo dos conteddos,  opietivos e finalidades do ensino

da Hist6ria da Educacao ministrada hoje nos curses de Pedagogia:
•    iniciar urn processo de discussao em tomo das diretrizes do ensino da Hist6ria da Educagao;
•    investigar  sobre  a  presence  ou  nao  da  Hist6ria  da  Educagao  no  Rio  Grande  do  Sul   nos

curriculos dos cursos de Pedagogia do RGS.

Para tanto foram  analisados os programas erIviados por 21  instituie6es de ensino superior do
Rio  Grande  do  Sul  qile  tern,  entre  seus  cursos,  o  curso  de  Pedagogia,  onde  6  ministrada  a
disciplina de Hist6ria da Educacao.

2.  A  amostra

Foram solicitados os programas de 41  instituig6es de ensino superior (lES)  existentes  no
Estado, compreendendo universidades, centros universitarios e faculdades isoladas. Destas, 4 lES
responderam nao possuirem cursos de Pedagogia,10 lES nao responderam a solicitagao e 5 sao
extens6es  de  Universidades,  sendo  regidas  pela  instituicao  matriz  e  os  restantes  21   ciilsos  de
Pedagogia  atenderam   a  solicitagao   enviando  sous  programas  de  curso,   que  serao  par  n6s
analisados. Dentre as lES que retomaram a solicitaeao, as universidades foram a maioria.

Em  todas  as  instituig6es,  o  programa  da  disciplina  .Hist6ria  da  Educaoaon  consta  de  6
partes:   emenla   ou   sthmula,   objetivo  da  disciplina.   calga   hofaria   (ou  creditos),   o   ndmero  de
semestres em que  a oferecida e seus desdobramentos,  a contetido  apresentedo e a  bibliografia
indicada.  Algumas lES enviaram tambem os procedimentos didaticos.

3.  Os dados

Dentre as IES que atenderam a solicitagao enviando seus programas, 13 (62%) correspondem a
universidades - 4 pt]blicas e 9 privadas - e as demais 8 (38%) sao faouldades isoladas ou centros
universitarios, todas pri`radas.
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De   urn  total   de  21   lES,   14   (67%)   apresentam   a   disciplina   em   2   semestres;   em  4
insffluigivs (19%) a disciplina 6 desdobrada em 3 semestres; em 1  IES (4,8%) em 4 semestres e 1
lES enviou o programa de forma indiscriminada par semestres, apenas infomando o conteddo.

No que se refere a carga horaria,18 lES (85,7%)  apresentam carga hofaria de 60  h/a;  as
outras 3 (14,3%) apresentam 30h/a, 45 h/a e, ate,   75 h/a.

Assim, pode-se dizer que predominam dois semestres de Hist6ria da Educagao nos cursos
de Pedagogia ( independente de serem privadas ou pi]blicas e da sua caracterizagao academica)
com canga hofaria  .padfao" de 60 h/a par semestre ou, 4 creditos.

E possivel,  portanto,  constatar semelhangas fomais e operacionais nos programas.  Esta
semelhanqu aparece tambem de uma forma quase padronizada nos contei]dos elencados (Quadro
//.     quando sao  apresentados  os desdobramentos da  disciplina,  tal  como  foram  indicados  pelas
inslituig6es,   ou   seja,   quais  conteddos  sao  trabalhados   em  quais  semestres   e,   em   quantos
semestres.  Foram  apontados  contetldos  relativos  a  Historia  Geral  da  Educaeao,  a  Hist6ria  da
Educaeao  no  Brasil,  a  Hist6ria da  Educag5o  no  Rio  Grande do Sul  e  a  Hist6ria  da  Educagao  na
America Latina.

Distribuigao dos conteddos de Hist6ria da Educa?ao per semestre

lES I 11 111 lv
A ® ®
a ®
C ®
D ®®
E ®
F
G
H ® q®
I

J ®
K ®
L ®
M ®
N
a ®
P ®
Q
R ® ®®
S ®
T ®
u ®u ®

•   Gor8I.,      .  Brest.,     FIAmericaLatria.`     .  RGS.

Ao observamos o quadro acima 6 possivel cons(atar que:
1     -    ha    predominio    das    IES    qile    oferecem    2    semestres    de    Hisl6ria    da    Educagao

( 71,4%);
2  -   no 1® semestre ha predominio absoluto dos contetldos de Hist6ria Geral da Educag5o:

85,7% dos cursos apresentam apenas Hist6ria Geral e 4,8% o dividem com outro
contendo, perfazerido urn total de 90,5% deste conteddo no 1® semestre da disciplina;

3  -   no 2® semeslre da disciplina confiiguram-se diferentes tipologias :
a - apenas Hist6ria Geral da Educacao : 7 lES   ( 33,3%);
b -Histdria Geral da Educa9ao e Hist6ria da Educacao no Brasil : 5 lES (23,8%)
c -apenas Hist6ria da Educagao no Brasil ou Hist6ria da Educagao Brasileira : 8 IES (38,1%);
d -Hist6ria da America Latina e Hist6ria da Educagao no RGS :  1  lES (4,8%):

4  -  nas instituig6es que apresentam mais de 2 semestres de Hist6ria da Educagao, a propor8ao e
6 de 2 semestres de Hist6ria Geral, e o 3® semestre 6 partilhado entre Hist6ria Geral da
Educaedo e % de Brasil. ou RGS. ou America Latina ou outra combinacao. Ou entao.



Ec]ucaeao Brasileira ( 2  lES dentre 6),
5  -  a Hist.Educ. RGS 6 apresentada em 1/I semestre, ou, ate memos, em 3 instituig6es;
6  -  a Hist.Educ.na  America Latina € apresentada em -/2  semestre,ou, memos, em duas

instituie6es;

Estas constatag6es  permitem  afirmar qile  ha  uma  preponderancia  da  Hist6ria  Geral  da
Educagao  em 86% dos curses,  restando  a  Hist6ria da  Educaeao  Brasileira   uma  a(engao  menor
por  parte  dos  mesmos,  ja  que  aparece  apenas  em  8  institui?6es  como  disciplina  dnica,  no  2°
semestre.

Esta  distribuigao  desigual  e  favofavel  a  Hist6ria  Geral  da  Educagao  em  detrimento  da
Hist6ria  da  Educagao  Brasileira,  s6  podera  ser melhor conhecida  em  suas  nuances,  a  partjr da
analise  do  contendo  dos  programas,  o  que  sera  feito  a  seguir  ,   e  as     entrevistas  com   os
professores responsaveis, a que sera realizado oportunamente.

4. Os  Programas

Urn  olhar  mais  atento  aos  programas  em  foco,  desnuda  uma  diversidade  bastante grande
quanto a distribuigao do contendo programatico, os temas abordados e a forma de apresentacao,
nestes semestres em que a disciplina 6 oferecida.

4.1 -  Hisdelria Geral da Educacao:

A   observacao   dos   programas   relatives   a   Hist6ria   Geral   da   Educa9ao   evidenciam,
automaticamente, a forte influencia da hist6ria politica sobre as demais areas de conhecimento da
Hist6ria,  pois os programas repetem a mesma periodizagao tradjcionalmente4 u(ilizada  na  liist6ria
polftica   ou   hisl6ria  geral,   dos  grandes  periodos.   Ou   seja,   ap6s  a   elucidagao  dos  conceitos
fundamentais e das "fontes" para o estudo da Hist6ria da Educagao, o programa sempre inicia com
a educagao na pie-hist6ria, ou sociedades primitivas e segue pela Antiguidade Oriental  incluindo,
em alguns casos, a China, india, Hebreus, Egito , Persas e  Fenicios.
Ek.:

"„.23 -  A Educatao do hormm primjtivo:

23.1. CaractctistiL:as gcrais do homcrm i]Timitivo.
2.3.2.   ]'iirfodo palt?ol itiiT}
2J3.   I'criodo netililii`: )
2.3.4.  I) iarit{-T tiduiativo dan t..rimchias di. init.ia(.a{>.

" 2.4  -A Histdria ch liducacao ontr{` aJgune povos tirlt`nfaig:

2.4.1. ( :t>ntc.xlo hisldriL`o
2.4.2.   A (?du(aquo |`hintrsa
2.43.  A c.ducai`ao hindu.
2.4.4.  A {.du(`a`.ao do Hp,il() AnLigo.
2.4.5.  A {.ducaquo {intro ou hchrous. „.."  (F)

Algumas instituig6es acrescentam o caso dos indigenas americanos:
" ...- hetd8io intt!rmediarit.: ahoTir,enes dd Am6rk'a"  (C )

a  mesmo  detalhamento  apresentado  na  Historia  da  Educag5o  da  Antiguidade  Oriental
prossegue  pela  Antiguidade  Classica  ate  o  periodo  medieval  inclusive,     apresentando  atouns
pedagogistas crist5os(Sto. Agostinho)  ,  as universidades,   e as varias linhas ou  interpretag6es da
educacao crista medieval.

Ex:
"2.6.2. Crdractcristit`as da pedagogia rr`i`di..vat, valo[es p fins dd t`duc.a(.ao
"2.6.?.  A .!dudedo iT:Tis fa monolch!ta.
"2.6.4.  A |.duc.a``ao ap{]stdlic.a.
"2J;.5.  A educacao pattistit.a.
"2.6.6.  A educacao mortistLca."   (I.`)

4 Tradicional  aqui  nao se refere  a  positivista,  mas a convencional,  significanaloque e,  aceita Sem
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e,  tamb6m   `'A educaqaoarabe"  em  atouns  casos,  (  C  )  quanclo  entao,  em  grande  parte  dos  culsos
temina o 1° semestre.

Constata-se, com isso que lia uma preocupagao muito grande em abranger e ate, esgotar
tedo  o  conliecimento  sobre  a  educagao  existente  ate  a  ldade  Media  em  todas  as  latitudes.  No
entanto, o resultado,  aparente5 acaba sendo o de uma listagem de conteildos semelhante ao livro
didatico de  Hist6ria  Geral  de  1°   e 2° graus,  ou  entao  de  alguns antigos  manuais de  Hist6ria  da
Educaeao   (ainda   muito   utilizados)   que   apresentam   os   contetldos   de   uma   foma   linear   e
cronologicamente evolutiva.

Nos cuisos que oferecem a disciplina em 3 ou 4 semestres, a onganizagao 6 semelhante a
apresentada  Ilo  primeiro  semestre,  ou  seja,  o  detalhamento,  tamb6m  se  faz  presenle  quando
passa a ser trabalhado a "Mundo Moderno e o Mundo Contemporaneo" ( D).  Em alguns casos,  ai
passa a ser incluida a Hist6ria da Educagao no Brasil.

Ex.:
" Eiduca(.ao no RonasLlmont{] (er¥`.XV t. XVT|

- Contexto hist6r]c`t}
- Men(aljdrdli RenaslTint-ista
-  Educa(.ao no Renascimento
-  Princ`ipals c.Jut.adoli-a ronasc.entisfa
-  Roforma a Contra-Roftrmia a ouas L`onsqucht`ias para a Educa``ao
-  Ld&Icapd.. .Io L}riilsil - os iesHttas e *ui. infol.ted..

"  F'ulucac'at) no sorulo X_}£][

- C`()ntex(o histdn(.a
-  Sungjmentti da t.iar`cin mod{!ma
-   lnf]uant'ia dt` Bacon e I)OSL.ar[es  na Educacao
-   L`k`ola l'dbli(`a -t}rir,{mg
-  Com.nius
-   kx.k{?
-   I:d&ra..qua Llrusileiru n.I Seallo Xvtl " i.( 8)

ou' entao:
J:i         "I. A rmaJ*.tmq.a pt`dagivgica our{)pr.'ia "t.us pnni.ipaig pm`S}ildor{* {` pTotd8(}nistas;

1.1  -ItdJia -]'citralca,  Vitorino ul. I-.t.lLro;
1.2 -r'ranqu -   Mt>nLajgne i.   R;abe.laig;
1.3 - AJ{.manha - I.:rasm();
1.4 -lnp,laL{?rra ~ Th(}mas  M()ru.q I. Judn ( ,ui7.  Viv..a;

2. A R{+t}rma .] a (`^7ntra-Rttforma.
2.1-I .ul.ro -A  Liducaapo proLcstanL.
2.2 -(ts j{riuitas -a  ftc7f].a :;fndz.om7ri
2.3 -I a Salt.. -a pr(.lt*ikir

3. Tchd6n{'ias `1a Educaquo
3.1  -(`drat.t{.ri!9Llcas da t..poc'a (rfu:. XV dti sC.L-.  X[X)
.?.2 -Tcmdan{.ias na Lidut`a(.ao - rt.aJtsla /  pail.T}16p,i( a / :i<x.i(il()f,[ca /

Tratural ista / t i.7ntifica;
3.3 -  I'(`nsamc!nt(} l't`daf,dr,ice:

3..?.I  - Modt.mo -( *]m.!ni<. ,I ^rkt!;
3.3.2 -lluminista -Rousseau, ]'tutalor,zj, Hcrhart , Rc.cofroc#o I.rmcc.t." 7.
333 - ['ti3itivista -Sper`c.|.r , Whitehoud;
3.3.4 - rkeola Nova - LX.wry, MonL{5rori , Piaf,{`t;
3.?.5 - Ai`tiaul{.riLatio ~  I.'r.iud (IXx.ro+y, +'rtwh!, KiJpatr[{-k);

4. A t?dut:ate() no Brasil  (1500 a 19cO)
4.1 -A {!sl{>Lariza`.:to {`tilunial bragtJcira.
4.2 -A9 t]rip,tins iluminisfas a s{:u9 rwlli`xoR nag "RefoTmus l't]mhalin.ig";
43 -   A9 ir`[lutin{`ias  "liberais" t.  "pt]silivi..lfls"   na t.Jut`a``+dti ul 1. R{!publiul;

5 Aqui se impde a entrevista com os professores titulares para maiores esclarecimentos relativos a

conslrucao do programa de Hist6ria e Educagao e o que ele signirlca: se 6 uma fonte de pesquisa
- pois reflete a  construc5o do  professor - ou se e  mero  instrumento formal  e  burocratico que  nao
reflete a sala de aula. atendendo apenas a obrigag6es institucionais.
6 Grifos meus.
7  ,ric^- _ -..-



4.4 -Pensamento Pedag6gico brasileiro ;
4.4.1 - Femando de Azi3vedo : o prqjcto liberal;
4.4.2 - Lourenap Filho:  a rct`orma da escola ;
4.43-Anisio Teixeira: uma nova Filosoha da Educacao. "       (K)8

ou, ainda:

Urddade I   -   RENAsaMENl{) E HUMAr`nsMO
-na ILalia
-  na AlerrLanha
_  na Franca
-  na Espanha : pedaagogae hirmanistas.

UnidadL.11  -   RFTORMA ESUA REIA¢?AO C:OM A FT)UCA|`AO

Unidadci  Ill  ,  CONTRA-REFORMA
-Santo Jghacio J{. Loyola e a l`in. d{. /csus;
- Educa(.dci/cMfoishag: ag ursulinas.
- Calazans: didatica
-  La SalJc e o ensino el{rm<mfar: ctmsaqrfemias na educai`ao.

unjdadc lv -    FDUCAt`AO Nosf!(rm.0 XVIH
- Educa¢ifo Nafuralista
-  j./. Rou±]eaouu a t.  " L'rfuo" ;

Urddadl` V   -   TENDrsNCIA rslcol.t.)GICA NA EDucA¢`Ao (sf;c. xx)
- l'cstalo,.zj
- Herbart a a p,L{>hali/a+.at] do trmino
- I'roctrd c` KilpaLrick

Unidade Vl  ,    ur)UCAC`^O INDIVIDUAl.LSTA NOsficul.O XX
- Tdr'',i
- Hlou  K`.y (?)
- Maria M{inLcssori
-  As es<`()lan novas ttiprporm(aLivag;

unidrdi. vn  -  Hi+froRIA DA I:Du(`ACAo No BRAsll.
-  Periods <`t.ltminl

P{.rfode mondrqujt.o
- f'erfodk. mprblicano
-I.rchJcmaL](.a {.du(`a{'i()rut  bra§ill.ira na dLualihadi`. "   (P)"

Constata-se    aqui    o    mesmo   detalhamento    ocorrido    nos    semestres    e    programas
anteriormente   moslrados   e  que.   parece,  desejam   esgotar  o  conhecimento  sodre   o   periodo
enfocado. Alem disso,   e not6ria a despropong5o entre o contendo de Histdria Geral da Educagao e
Hist6ria da Educagao Brasileira, com  privilegiamento da  Hist6ria Geral da Educac5o.   No entanto,
ilma observagao mais atenta,  permitifa dizer que lia confus6es relativas ao iiso c]as cafegon.as de
roferencias     utilizadas:     em     parte     coma     decorrencia     da     confusao     conceitual     entre
educacao/pedagogia/ensino   pois  sao  tratadas   indistintameiite,   tanto   no  elenco   de   contei]dos
quanta no name - ou,  em  alguns casos,  o  ndmero - da disciplina que nao identifica o contendo  a
ser desenvolvido no semestre; em  parte,  como decorrencia da utilizacao da  rlist6ria poll(ica como
maico   de   refefencia   das   ag5es   e   politicas   educacionais   e,   ate,do   fazer   pedag6gico;   e,
fundamentalmente, como decorrencia do uso de referenciais te6ricos djferentes e incompativeis   -
tais como  aLguns  referenciais do  positivismo,    e  uma  forte  influencta  do  presentismo  -  e,  ate,  a
ausencia de uma teoria orientadora . e isto tudo  utilizado indiscriminadamente.

8 0 programa foi reproduzido aqui tat como foi enviado.
9 Grifos meus.
10 r\ ^,-a,~-^ f^; ,-ra^^,,,;d-^-,; ,-,



4.2 -  Hlss6ria da Educa§ao Brasileira

A   Hist6ria   da   Educagao   Brasileira   aparece,   em   grande   parte   dos   programas,   como
pTosseguimento da  Hisl6ria  Geral.  Em  alguns casos esta disciplina tern  pfe-requisitos e,  noutros
casos,  nao.  0  contet]do  de  Hist6ria  da  Educagao  Brasileira  e  apresentado  em  urn  semestre  e
englobando todo o contet]do de uma forma geral.

No  tocante  aos  programas,  observa-se  que  a  periodizacao  utilizada  segiie  os  grandes
pen'odos da  hist6ria  polftica  brasileira.  No  entanto,  ao  contfario  da  uniformidade  observada  em
relaeao  aos  programas  de  Hist6ria  Geral  da  Educagao,  nestes  programas  lia  lima  criatividade
muito grande em relae5o ao desdobramento dos temas a serem abordados,  a panto de  poder-se
dizer  que  este  e  uma  interpretacao  pr6pria  do  professor,    de  como  se  construiu  e  constr6i  o
pfceesso educacional brasileiro e atestam, inclusive a linha te6rico-metodol6gica do professor.

EX:   " 1. A corijuntura ouro     ia l`a €.poca de desc.oberta Llo Brasil.
1.1 -() mon`erLto histdrico
1.2 -  A gjtuapao politic.a, c{on6drica a Sot:ial.
13 -  A cidr`ia a a i.ultura.
1.4 -A educacao.

2.  Abordzigc`ris de invesrigaqao de hisl6ria da Educaquo Brasil.?ira.
2.1 - Abordap,eni anaLitica.
2.2 - AboTdagrm fcmt]monoldp,iLa.
2.3 -AhoTdagem dialctica.

3.   A educa€ao no Bra6Lil col@nia
3.1 -A situa`.a{7 {+.ondrica, ptiJ itit.a {. exx'tal.
3.2 -  0 peri{}ho jtT9uitico
3.3 -  () prriodt> ponihalino.

4.   A educa€jo no I mFrferio
4.1 -A situnapo pt]lititx), €<-{m6mil`a a sioLial.
4.2 -  A id6in dt. Utiivergidad{.
43 - As rch.o[Tnas d{` Iinsino

5.  A educa€jo in Primeira Repi]blica.
5.1 - A sifua(.ao poljtit.a, t¥`on6mma a gtxrial
5,2 -() (>oriitivismo na .idui:a``ao
5.3 - A8 Rot()rTnas

6,  A educa€jo in Segurtd4 Repdl.Iica.
6.1 -A si(ua`.ck. pot itica, t`.tm<inina s{x:ial
6.2 - A ills(i(uult>nalizapiio do c.risino p`ibl ico
6.3 -() I+statuto das UnivI?rsi.lad{?a
6.4 -A Rcforma (`dpancma
6,5 - A lt.i ()rganiL:a dt. Linsint] Industrial

7.  A educafao no I'criodo Populi8ta de 1945 .1964.
7.1 -A situa`.ilo politic-a, tTtmomica a s{x:ial
7.2 -() debatt. {rm torno da lei dc Dirrtri?.es {` IiaflH ..in 1961
7.? -() movimento do alfabchi+4qutl

8.  A Edurafjo dc 1964 aoe dice de hoje  lt
8.1 -A situa(.ao politka, t{ondrt`ica c! s{reial
8.2 -A t.rise educat.i{]nal dli 1968
83 -(ie acordo8 M ['.(`/ USAIl)
8,4 - As rofor~1
8.5 -A edura{.5o r`ou p)anog de de!relwolvimtmto
8.6 -A siLuaqfo alual" (G)

ou , entao:

'1 ^#^ ,--,, r



"1. Os jesuitas e a educacao no Braal

2. A Roforzna de Prmbal
3. A educacfo no lmp€rio
4. A Prineira Reptiblica
5. 0 periodo de 1930 a 1945.

5.1 - 0 Manifesto dos Pioncilos
5.2 - A Rofomia FTandsco Campus
5.3 - A Roforma Capanelria

6. 0 periodo de 1945 a 1964.
6.1 - A luta prha LDB
6.2 -(ts mo`rintmLos de educaqao popular

6.2.1 - Paulo Freire.
7, A educapao no pcriodo da ditadura miliLar .

7.1 -Cia acordos MEC/ USA]D
7.2 -  A Roft]rma Univt.rsifaria
7.3 -  A Rc`forilm dc> 1°  {`  2°  8raus.

8. A (`iluc.ac`iio no Rio Grdnde do Sul
9.  0 panorama anial dr educ.ac.ao brasil{.ira." (I.))

ou, ainda,

"1. Contt!«fualirflr poLitic'a, t{.onanca, soiial c oulturaLil`tmtt` a cducacao no Brasil;

2. IdentificaT c analjsar a i.dut;a¢ao rK. Brastl col()rLial: jcoui(ismo tt rt+(rmra ponbaLma;
3, Identi+icar, dnalisor {> { rmpa raf a {iduGiiquo no Brasil lmpr`.rio: c.sl.{>fa pribliL-a t! privacki; edul-dtao dc

mulhcme;
4. Iderltil.icar, armlisar a mtcrpretar a t!duca``ao na Rcpriblina Vplha a luz da politic.a t<.{mchica {! da

idcolop,ia pouLivis(a;
5. Idenlil.icar e analjsor a educaca{] {. as f{]r[as sdi.i{+.{t{in6micas da ddt.adii dt? 1950. I)iscutcao parlam.mtar

da LI.)f].
6. Idl.nLili(`ar e intcrpTri(ar a p{}IitiL:a t`dudL.ional no porrodo pds-64;
7. Rounir informaixJtr} t` t.tmontar sk)bra a sllua(.ao ifa crial`i`a ao lt}np,o da Hi.ildria il<} nrasil;
8.Pcapunqar, analisar ( .... ) a .`dut'a¢.ao {` a8 pomiLas {rducal`ionais t.ontrmporamas ifa Alcmanha, I-.ranqu, Japao.

(tompaTaT a tutu(.a¢.ao (sislr.rna . politj(`as)  doss(!g paises ron a Brasil. "   (H)

e, tamb6m ,

•      "Apreurnlaed{i  .  ()rkmfai`ctg  Biblior,rafhas.  ()  qua  t'!  Hjst/iria  da  I:duc.a¢`zio  Brasilci[a?  Vi±iito  gcral  dr
t`duc.a(.au ouropt'!ia Ilo er.`.ulo Xvl. Histdrho ifa ( :ompanhin dc` j{tsus.

•      ()   10 pr.riodt. (1549-1808) :  a fasp ji.suiLiLa t. a rant. Fx>mhalina;
•      ()  2°  prriulo (18us-1850) : a fan.jcanina {. a fase ind{`p{mdttnlt: dtI Hrasil;
•      ()  3°  pr.riulo(1850-1870):  dfast`impc!rral;
•     {)  4°  plirfudo(1870-1894)  :afa«.imprml.al-as"opublicana;
•      ()  5"  p{`rfodo (1894 -1920) :  {is all.ra`mH lra7.idrs pela Rt`pdblica {`m ktrmtrs dr. sist.rna {`scolar;
•     ()  6°  prrkrdo(1920-1937):  a perkidti vargas;
•      {)   7®   p{.rk.d{}   (]937 -1955) : .)  rlstado  Nova t? a  inlluc.nL-in  t'r{".(.ntc  ilon  LiuA  n(i {.ontoxto  Jo  rradonal-

dt"mvolvim.mtismo;
•      a  or  prriodo (1955 -1968) :   a pnmcira  I.I)8; ti G{]lpe d{` 1964 i. suds influi?rK.ias no moul.lo t.du{`a{.iolial

brasil{,ir{';
•      As pr()pt.3(as do ['aulo I.r..itt. t. do MEB. Os m{>vimontae p{.Ias muJaii(.its no medalo  t.du(`acj(rmJ;
•      A educaca.i brilsilt.iia dpris 19fB -as  influ.^tnL.iag dco Aroid.rs  ME(:-USAll) na  rtslruturaquo de mt.ddti

educational A perLir J{` 1971;
•      F.Jut.a{.ao bfastlcira "tualidedr: a {!ducacat] Tia atual (:t]ma.i.uj{.ao {. nou prtylos da nova I.DB. " (T)

Se,  par urn lado,  ria semelhangas relativas a periodizagao utilizada  mos programas,  estas se
diluem frente a criatividade tematica,  o que parece ssr uma leitura pr6pria da  hist6ria educacional
brasileira e uma construgao  / exposigao do professor , como professsor- pesquisador: professsor,
enqLlanto sujeito riist6rico, pois a constante nestes programas 6 a ausencia de padr6es, onde cada
professor aprofundafa a lematica que, ou, tern interesse em aprofundar   com os alunos ou, entao
trahalha em siias pesquisas, ou, ainda, que sente necessidade de abranger, tal come 6 o caso da
educag5o das mulheres, das criancas, da educagao popular, a luta pela escolarizagao, etc.   Estas
diferengas e raz6es que levam os professores a privilegiar algumas tematicas . serao elucicladas a
partir das entrevis(as com os mesmos, o que sera realizado oportunamente.

Mas , o que mais chama a atengao 6 a elaboragao dos programas de Historia da Educagao
no  Rio  Grande  do  Sul   e  Hist6ria  da  Educagao  na  America   Latina   ,   no  que  diz  respeito  a
nerinrii7ar.a^ a tpma< f]<rmlhihn<



•      "hatroducao. Sbndegem, metodologia de trabalho no semestre, bibliograha bisit'a.
•      Conterfualizag=o g6ciopolitica e eron6mica do RS;
•      Educacao prrivada: escolas comuniferias catoljcas e protestanles;
•      (irgrnizaQao , curriculo e material didatico;.
•      O papeJ do professor nag eec.olas comunitarias;
•      O prro|eto teuto-brasileiro de educaqao;
•      Pleparaqao de professores. A Escola Normal.
•       rscola pdbLjca: oTganizat;ao e lurrinilo;
•       Prepara¢ao de professoTes;

•       Educlsio nc} Con-Sul: indepondancia c. c`onstm(oes nau{}nals;
•       Modaltx] educadonais
I       Educa(-aopopular."       (H)

Conclus6es  Preliminares

E possivel concluir que nos cursos de Pedagogia do  Rio Grande do Sul,  a disciplina de Hist6ria
cla  Educaeao e apresentada  majoritariamente em dais semestres e com  uma  carga  hofaria de 60
h/a.        A enfase nos programas recai sobre a  educacao europeia cabendo a  Educag5o Brasileira
uma  propongao  bastante  menor.  E  possivel  defrontar-se  com  dois  projetos  diferentes     numa
mesma  instituicao:  diferengas  relativas  a  orientag6es  te6ricas,  difereiigas  quanto  ao  grau  de
aprofundamento e, principalmente, quanto ao privilegiamento tematico.   Estas diferencas referem-
se mais ao contendo de Hist6ria Geral da Educaeao e de  Hist6ria da  Educagao  Brasileira do que
diferencas de  programas  entre  as  inslituic6es.  A  Hist6ria  Geral  da  Educac5o  e  da  Pedagogia  ,,
nome   utilizado   adequadamente   por   uma   das   institujg5es,   pois   reflete   o   seu   programa,   e
apresentado de forma padronizada em quase todas as instituig6es no que diz respeito aos temas,
que referem as grandes ae6es das elites politicas pensando a  educagao,  e que se traduzem  em
reformas  e  politicas  educacjonais;  ha  uma  referencia  obligatdria  aos  pedagogos  classicos  e,
principalmente daqueles que mais comparecem na bibliografia consagrada (pela sua antiguidade e
nao pela sua qualidade)   da Hist6ria da Educagao, deixando de lado aqueles names significativos
de certos momentos e de propostas altemativas de educagao , como 6 o caso de Francisco Ferrer
e  a  educagao socialista,  que  est5o  ausentes.    Se,  por  urn  lado,  em  atouns  programas  ha  itens
referentes as djferentes colmentes de   analise da Hist6ria da Educagao,  na verdade os programas
em si,   nao cnegam a definir alguma em particular, carecendo portanto de uma identidade te6rica
de  refefencia  para  a   analise  dos fatos da  Hist6ria  da  Educacao.    Com  apenas  uma  excecao,  a
periodizagao utilizada 6 a da hist6ria politica, o que por si ja identificaria uma poslura te6rica sabre
a  Hist6ria  da  Educagao;  no  entanto,  a  listagem  dos  contetldos  e  o  privilegiamento  de  atouns
temas,  evidenciam  que  esta  jdentidade  nao  serve  de  orientagao,  ao  contfario.      Comparecem
nestes  programas,  desde  alguns  poucos  referenciais  e  concertos  positivistas  e  principalmente,
muito da tradigao encjclopedica quando busca a genealogia do tempo e espaap presente.

Ja  no que diz respeito a presenga da Hist6ria da Educacao Brasileira,  na  maior parte destes
programas,  a sila insercao 6 de uma  hist6ria  reflexa,  de uma educagao  inserida  num tempo  cuja
nist6ria  nao  e  sua.  Par estes  programas,  o  Brasil  nao  possui  uma  liistdria  prbplia  de educa8ao.
pois   as   perticularidades   da   interpretacao   e/ou   adapta96es   locais   das   correntes   filosdficas
europeias, sao deficitariamente aberdadas ou referidas, e a sociedade civil, movimentos sociais e
organiza96es popu[ares,  produzindo projetos e/ou ag6es educacionais, raramente aparecem.   Se ,
por urn lado observa-se  uma  criatividade e  major riqueza tematica  do que  aqueles apresentados
em  Hisl6ria  da  Educagao,    observa-se tambem  uma  aproximagao  com  o  rna(erialismo  dialetico
como explicagao da Hist6ria da Educagao Brasileira, como projcto de construgao social, por outro ,
ainda persiste e predomina a periodizagao da hist6ria politica , como indiscutivel, a que par si s6 ja
indica  o  concerto  de  Hist6ria  utilizado,  que  e  o  referencial  positivista  .  Paralelamente,  frente  a
variedade de formas de apresentacao da  Hist6ria da  Educagao  Brasileira  ha  o  risco  de  cair  no
presentismo, postura te6rica pouco assumida mas muito utilizada.

Estas sao apenas aLgumas constatac6es . evidentes por si s6 , que passam a exigir urn trabalho
mais acurado sabre a analise dos programas de Hist6ria da Educa?ao nos cursos de Pedagogia do
RS-



CONHEC"ENT0 E PRATICA SOCIAL: UM ESTUDO DE` CASO

Adao Luis Veiga
Nilo Bidone Ko||ing 2

RESUMO:

Conhecimento e pratica social, do Curs6 de Mestrado em Educacao da FaE/UFpel-RS,
-I_

orientados   pelo   Prof.   Dr.   Jose  Fernando  Kieling,      onde   buscamos,   a  partir   do
rAe::::T:La:ntt:6:[acopa,_mar::::I:::3:con.a¥g:%,,dacdaepstudr:rga:;au[;d::eu::::[rvs:da€:

Federal de Pelotas, municipio de Cap5o do Leao.
Conceitos -chave: Materialismo dial6tico; conhecimento; pratica social.

0  presente  artigo  faz  parte  das  atividades  avaliativas   da  disciplina_  -           _ ,,--,, TTlt\   1  T\ a

INTRODUCAO

No       presente       artigo       procuraremos       discorrer       sobre       a       relagao
educagao/conhecimento  -  praxis/pratica  social;  o  mesmo  6  momento  inicial  de  urn
estudo  de  caso  realizado  no  Assentamento  da  Palma,  nas  proximidades  de  Pelotas
(apenas  12  kin do  centro da cidade),  onde utilizamos  o  referencial  marxista pelo  vies
de  Caio  Prado  Jr.  A  questao  inicial,  que  nos  impulsionou  a  tal  objeto,  6  feita  por
MARTINS:   relativamente   a   resist6ncia   a   expropriagao   capitalista   (efetivada   pelo
trabalhador expropriado e assalariado), estamos diante de urn problema essencialmente
politico, da luta e do confronto entre as classes sociais, exploradores e explorados:"A  questao  6  saber  se  a  acao  politica  e  o

sentido   politico   das   lutas   sociais   encontram
sua importancia hist6rica nas  coisas como  sao
ou  nas  coisas  como  deveriam  ser,  nos  fatos
concretos  vividos  pelo  campesinato  em  suas
relag6es  visiveis  e  claras,  e  em  suas  relac5es
ocultas,    ou    nas    fantasias    dos    intelectuais
pretensamente                        descomprometido s"
(MARTINS,1986, p.  13  )
mostra   uma   questao   capital,    que   6   a   do

conhecimento,  e  com  a teoria do  conhecimento  em  Caio  Prado  Jr.  Pretendemos  dar
inicio ao nosso estudo.

Martins   neste   momento   nos

hist6I.ia  pela   FURGms   e   Licenciado   em   ESO/Hist6ria  pela  UNIJUI?RS,   Especialista   em  Educapao   pela•     ___-_ .-,-, I'    _    _I_   -I.-_J=__I_   ,,,,---,,---  I)ro,:'  -aI   Licenciado   em  hist6I.ia   Pela   FURC}/RS   e   I,lcenclaao   em   bDu/riisiuliu   pcla   i;i`iuuii,`u ,..,,. ~ ...... I .....   _____,__   I_.__

FAFI0mlcENTRO .in OuarapuaveffR.   Minsitro Religio§o da IECLB/Igreja   Evangelica de Confissao  Luterana no  Brasil  na
Par. Ev. Santa Maria do Sul, 50 Distrito de Pelotas/RS.
2 Mestrando em Educa9ao na FaE/UFpel -Programa de P6s-Graduapao  1997.



FUNDARENTACAO TEORICO - RETODOLOGICA

Caio  Prado  Jr.    nao  pode  ser  visto  jamais  deslocado  de  seu  tempo,  de  seu
recorte hist6rico:  em sua obra ha muitos  autores,  e urn desses  autores,  Karl  Marx,  6
determinante,  6  o  alicerce  onde  Caio  Prado  funda  seu  pensamento.  Assim,  fagamos
uma  aproximagao  inicial  ao  pensamento  marxista.  Destaquemos  neste  momento  as
duas grandes descobertas de Marx, segundo Engels, a saber, a revelagao do segredo da
produgao capitalista atrav6s da mais - valia e a concepgao materialista de hist6ria.  Em
relacao  a  concepgao  materialista  de  hist6ria,  Marx  enfatiza  o  concreto,  visto  como
resultado e ponto de partida, como unidade do diverso: 6"o ponto de partida tamb6m da intuigao e da

representac5o.    (.  .)   [   neste   caminho   ]
determinac6es       abstratas       conduzem
reprodugao    do    concreto    por    meio     do

pensamento".(MARX,   ENGELS,    1983,   p.
410)

Uma critica frequente (  e facilmente refutavel  )  reside  em ver nas palavras  de
Marx  a  convicgao  de  haver  elementos  inerentes  ao  sistema  burgues  presentes  em
outros  recortes  hist6ricos  (  Marx  faria  assim  analises  anacr6nicas  ),  onde  o  autor
afirma que   "a economia burguesa  fornece  a  chave  da  economia  antiga "  (  p.  414  ).
Ora,   nesta  afirmagao  Marx  apenas  insere  urn  elemento   importante   que   podemos
chamar de "a critica de si mesmo ": ". . . a economia burguesa s6 chegou a compreender
a soiedade feudal,  antiga,  oriental,  quando a sociedade burguesa comecou a criticar-se
a si mesma" ( p.  415 ).

E  este  6  urn  dos  elementos  imanentes  ao  materialismo  dial6tico,  objetivando
chegar ao real, ao concreto; mum m6todoem que

"a  pesquisa  deve  dominar  a  mat6ria  ate  o

detalhe;   analisar   suas   diferentes  formas   de
desenvolvimento    e    descobrir    a    conexao
intima  que  existe  entre  elas.   S6   depois  de
concluido  este  trabalho  6  que  o  movimento
real           pode            ser           adequadamente
exposto".(MARX, ENGELS,1983, p. 429 )

Na  captura  desse  movimento  real  Marx  reporta-se  a  RICARDO  em  alguns
momentos; este autor 6 citado 6m uma passagem onde o mesmo aflrma que o produto
da terra esta dividido em tr6s classes da comunidade,  ou seja,  o proprietario do capital
necessario a seu cultivo,  e os operarios por cujo labor e ela cultivada.  Vemos assim o

papel extremamente importante que Marx outorga ao substrato econ6mico - qual seria
entao o papel das categorias econ6micas em seu pensamento?  Como  o  pr6prio  autor
afirma,    seria   equivoco   colocar   nas   categorias   econ6micas   uma   acao   hist6rica
determinante: "Nao   se   trata   do   lugar   que   as   relac5es

econ6micas      ocupem      historicamente      nas
sucessao  das  diferentes  formas  da  sociedade.
(...)   Trata-se   de   sua   conexao   organica   no
interior    da    sociedade    burguesa    moderna"
(p.416 ).



Como  ben  sabemos,  algumas  passagens na  obra  de  Marx  sao confusas  e
criadoras de polericas e interpretag6es outras,  se desvinculadas forem do contexto da
obra.  Urn claro exemplo 6 a insistencia em vcr-se em Marx uma postura determinista;

para tanto,  isola-se passagens como  a citada por Marx no p6sfacio  a 2o  edigao  de 0
Capital, da autoria de KAUFMANN:

"  Marx  observa  o  movimento  social  como

urn   processo   hist6rico-natural   dirigido   por
leis   que   n!5o   dependem   da   vontade,    da
consci6ncia  e  das   inteng6es   dos   homens   e

que,  ao  contrario,  determinam  a  vontade,  a
consciencia      e      as      intenc5es..."(MARX,
ENGELS,1983, p. 427-8 )

Obviamente  esta  passagem  n5o  pode  ser  vista  descontextualizadamente,   do
contrario chegariamos a constatac6es contradit6rias no estudo sobre o pensamento de
Marx.  Em sua Critica a Proudhon vemos claramente o  posicionamento  antimetafisico
de Marx,  onde  o  autor prega que  crer  em  leis  eternas  e  afastadas  dos  homens  seria
prova   de   hegelianismo   debilitado:   ora,   as   formas   econ6micas   sao   transit6rias   e
hist6ricas,  transit6rias  porquanto  modificaveis  pelos  homens;  as  leis  nao  sao  eternas,
mas  tend6ncias  hist6ricas  -  os  homens,  que  produzem  as  relag6es  sociais  de  acordo
com a sua produtividade material, tamb6m produzem as ideias, as categorias,  ou seja, a
expressao  abstrata,  ideal,  dessas  mesmas  relac5es  sociais.  Desta  forma,  Marx  foge  a
qualquer idealismo, a qualquer esquema limitador de analise.

0  homem  enquanto  sujeito  hist6rico  e  criador  e  criatura  das  relag6es  (  neste
aspecto,   ser  social  ).   Caio  Prado  Jr.     funda  entao  sua  edificacao  no  materialismo
dial6tico  -  a  acao  se  realiza  socialmente  na  experi6ncia,  e  com  a  experi6ncia  ha  o
repensar  em  uma  nova  ag5o;  ora,  no  constante    pensar -  agao  -  experi6ncia  ha  urn
"enraizamento"  da  percepgao  sobre  a  realidade  apropriada  pela  pratica.  Evidente,  a

realidade assim percebida 6 a realidade concreta; o concreto,  sendo a concentragao  de
muitas determinac6es, unidade do diverso, 6 resultado e ponto de partida.

Uma  das  obras  pilares  de  Caio  Prado,  Esboco  dos  fundamentos  da  teoria
econ6mica, foi publicado em  1957. i urn livro eminentemente te6rico, como o pr6prio
titulo  sugere.   Aqui  se  examinam  as  bases  da  ci6ncia  econ6mica,  seus  presupostos,
implicitos  e  explicitos,  de  modo  a  formar  aquele  que  vai  lidar  com  a  materia.   A
economia n5o 6 facil, poe emjogo todas as particularidades da acao humana.  Como foi
a primeira agao ci6ncia social  a constituir-se com rigor e por sua pr6pria especificidade
da  a id6ia  de  que  6  a mais  ci6ntifica de todas.  0  fato  econ6mico  6  examinado  como
uma   relagao    entre    os    homens,    desde    a    sua    elaborac5o,    uso,    troca,    ate    a
mercantilizagao,  da qual nao  se  exclui  a forga de trabalho  humano.  A mercantilizag5o
maxima dos bens econ6micos se da no capitalismo.  Seu funcionamento,  bern como  as

peculiaridades  da  economia,   sao  examinados  no  escrito,   que  mostra  tambem  suas
diferentes   abordagens   ou   interpretag5es   por  parte   dos   economistas,   notadamente
Adam  Smith,  Ricardo  e  Marx,   com  refer6ncias  aos  precursores,   as  vezes  de  tao
importante papel.

Se o  capitalismo  6 esmiucado,  tambem o  6 o  socialismo.  0  autor  se  det6m no
exame    da   critica   moderna   da   economia   feita    pelos   te6ricos    do    capitalismo,
especialmente Keynes,  ao qual se refere muito.  Aponta o entrave ao  desenvolvimento
dos paises subdesenvolvidos , como o Brasil,  pela depend6ncia e subordinacao em que
se  acham  do  sistema  internacional  do  capitalismo  trustificado.  Mostra  a  necessidade
para  os  perifericos  de  uma  teoria  econ6mica  que  seja  expressao  aut€ntica  de  suas



experiencias,  fundada pois  em  seu  processo  hist6rico.  Passar-se-a `entao  da  economia
complementar    e   dependente    a   economia    nacional.    Estabelece    ainda    quais    as

perspectivas para o socialismo. Dai a necessidade de pontua-lo.
Conforme o escrito de KIELING (  1995 ),  Caio Prado Jr.  avangou a critica as

interpretae6es   te6ricas que mais influenciaram e ainda influenciam as analises  sobre a
contemporaneidade,   como   o  marxismo  dogmatico,   metafisica  e   economia  politica
ortodoxa,  o  marxismo  estruturalista  althusseriano,  entre  outros.   A  radicalidade  do

pensamento pradiano deve ser vista aqui como "enraizamento" do autor nos processos
sociais, e nao a extremismos e fanatismos inerentes ao fundamentalismo.

Percebendo  inicialmente  tal  ``enraizamento"  poderemos  penetrar  com  maior
facilidade no universo conceitual pradiano.  Consideremos:"...   enquanto   a   metafisica   toma   a   realidade

como  dada,  estatica,  e  atribui  ao  conhecimento
a   tare fa   de   determinar   as   propriedades   das
coisas,  a  perspectiva  dial6tica  procura  entender
nas coisas a agao humana.  As relac5es humanas
constituintes do real".  (KIELING,1995, p.  50 )

Em  outros  termos,  pretende  a  causalidade  mecanicista  da  economia  vulgar  (
repleta de valores metafisicos )  atribuir aos fatos  a capacidade  de  determinar os fatos
subseqtientes; a isto se op6es Caio Prado,  ao propor conhecimento que nao  subestima
a teoria ou pensamento  relativo  aos  fatos  (  impacto  da realidade  do  concreto  )  -  os
fatos pensados e teorizados poderiam determinar os fatos subseqtlentes.

As perspectivas ontol6gica e epistemol6gica imbricam-se na pratica:
"...    de    urn    lado,    a    agao    que    constitui

propriamente     o     fato,     e     de     outro,     o
pensamento  que  conduz  a  agao  e  inspira  a
teoria  orientadora  da  pratica".(PRADO  Jr.,
1966,  p.11-12,  In:  KIELING,1995,  p.51  )

Essa perspectiva liga-se  diretamente  a  sua  definig5o  de  Revolucao,  vista  aqui
como  necessidade  hist6rica,  e  sua promogao  como  forma  de  elevar  a  grande  massa
pobre da populacao brasileira a niveis de vida condizentes com o avanco da civilizagao
moderna. Mas a revolugao implica conhecimento das relag6es que se quer revolucionar
e estrategia de acao ( como estimular os fatores ou forcas? ).

i evidente que a Revolucao em Caio Prado Jr,  nao poderia ser conduzida por
nenhuma elite ( de tal ou qual classe social ):'           "i    de    Marx    a    observagao    t5o    justa    e

comprovada  por  todo  o  decorrer  da  Hist6ria,

que  os  problemas  sociais  nunca  se  prop6em
sem   que,   ao   mesmo   tempo,   se   proponha   a
solugao deles que nao  e,  nem pode ser forjada
por    nenhum    c6rebro     iluminado,     mas     se
apresenta,    e    ai    ha    de    ser   desvendada    e
assinalada,  no  pr6prio  contexto  do  problema
que se oferece,  e na dinamica do  processo  em
que   essa   problematica   se   prop6e".(PRADO
Jr.,  1972,  p.  3  )

Esta perspectiva anti-iluminista  de  Caio  Prado  se  aproxima  de  sua  recusa  em
aceitar   esquemas   importados:   deve-se   procurar   na   evolugao   hist6rica,   social   e
econ6mica   de   nosso   Pals,   as   forgas   e   os   fatores   capazes   de   promoverem   as



transforma¢6es  pela  esquerda  pregadas;  logo  nao  se  trata  evidenterpente  de  tentar
itroduzir em nosso pals o maoismo ou  stalinismo  ,  porquanto nossa cultura  e  peculiar
em  relacao  as  asiaticas.  Em  outros    termos,  temos  em  Caio  Prado,  o  que  Kieling
percebeu muito ben, uma Concepcao de hist6ria extremamente rica,  com urn conceito
de Revolugao radicalmente hist6rico e a busca de urn procedimento metodol6gico para
elaboragao  ou  mesmo  determinagao  da  teoria  condutora/potencializadora  da  acao
revolucionaria.

Ao  nos  langarmos  a  analise  do  Assentamento  da  Palma,  visto  aqui  tamb6m
como  recusa  ao  sistema  de  poder  presente,   e  utilizando   para  tanto   o  referencial
te6rico-metodol6gico  pradiano,   e  fundamental  langarmos  o   olhar  ainda  sobre   s.ua
teoria do valor:  necessario 6 que nos posicionemos criticamente em relagao  as teorias
que  procuram  responder  ao  problema  da  equival6ncia  entre  diferentes  mercadorias  (
utilizamos   aqui   o   conceito   de   mercadoria        em   Marx   )   em   termos   meramente
monetarios  -  sao  apenas  ndmeros,   que  nao  podem  abarcar  as  relag6es  imediatas
efetivas. Como afirma Kieling, "Muitos       estudos       agrarios       publicados

prescindem   do   conhecimento   detalhado   da
realidade,   pois   a   precedencia   6   dada   ao
esquema 16gico ou a `racionalidade'  atribuida
aos processos".  (KIELING,1995, p.  60 )

Como ben o sabemos, a economia ortodoxa atribui a g6nese do valor aos tr6s
fatores, a saber, capital, terra e trabalho. Por6m tal divisao nao explica a proporgao em

que o valor criado  se distribui  entre  os diferentes fatores  de produgao.  K.  Marx  nos
chama a atengao para a dinamica:  nada 6 estanque e pronto. Para este autor,  a questao
se da na relagao dinamica entre forgas produtivas  e meios de produgao.  A questao  se
da  na  concepcao  de  trabalho.  Fica  claro  que  especialmente  para  nosso  objeto  de

pesquisa a grande contribuigao  de Marx e a conceituagao  do  trabalho  e  suas  relag6es
para e na agricultura. i ai que se da concretamente o embate:"0 trabalho parece uma categoria inteiramente

simples  (...).  0  trabalho  6  uma  categoria  tao
moderna    como    o    sao    as    relae6es    que
engendram   esta   abstragao.   Por   exemplo:   o
sistema monetario  (...).  Contra  este  sistema,  o
dos      flsiocratas      estabelece      uma      forma
determinada   de   trabalho   -   a   agricultura   -
como  criadora  de  riqueza,  e  o  pr6prio  objeto
nao aparece ja sob o disfarce do  dinheiro,  mas
como produto  em geral,  como  resultado geral
do  trabalho..."    (MARX,  ENGELS,   1983,  p.
414)

A formula de Caio Prado Jr., de levantamento rigoroso e preciso das condig6es
da  economia  agraria,   para  que   a  agao   se   faga  pautada   por   alternativas/solug6es
concretas,  pode  ser  levada  tanto  a  questao  juridica  (  que  exige  conhecimento  das
relag6es  de  trabalho  rurais  que  se  pretenda  regulamentar  )   quanto   a  questao   da
redistribuigao   da   terra   -   este   hltimo   aspecto   6   importantissimo   e   pretendemos
desenvolve-lo mais profundamente no pr6ximo t6pico de nosso estudo.



A EXPERI£NCIA NO ASSENTAhEh-TO DA PALMA

Iniciemos com uma breve noticia hist6rica sobre o Movimento  dos  Sem  Terra

(MST).  Conforme CALDART (  1997 ),  a hist6ria ( incluindo  a hist6ria educacional )
do MST, presa ainda em sua maior parte a mem6ria oral de seus protagonistas,  pode
ser dividida em 4 fases.

Em relagao a primeira, de  1979 a  1984, temos o inicio da retomada da luta pela
terra  no  Brasil,  atrav6s  de  ocupag6es  e  acampamentos  realizados  principalmente  em
SC, RS, PR,  SP e MS. Emjaneiro de  1984 6 fundado o Movimento dos Trabalhadores
Rurais   Sem   -   Terra.   A   primeira   escola,   ao   que   parece,   surgiu   em    1983,   no
assentamento de Nova Ronda Alta, no RS. Neste momento,  com outras escolas sendo
fundadas nos assentamentos e ocupag6es,"...  passam  a trabalhar  professoras/es  de  fora

que  desconsideravam  toda  a  hist6ria  daquelas
familias,  muitas  vezes  tentando  fazer  com  as
criangas   urn   trabalho    ideol6gico    contra    a
Reforma   Agraria.    Talvez    tenha    sido    este
conflito uma das origens  da discussao  sobre  o

que   seria   chamado   depois   de   uma   `escola
diferente". (CALDART,1997, p. 31  )

Quanto a segunda fase,  iria de de  1995  ( realizacao do  lo  Congresso Nacional
do  MST  )  ate  1988-9.  Aqui  percebe-se  uma  articulagao  maior  do  movimento,  e  em
contra-partida, organizagao politica das foreas contrarias a Reforma Agraria.  Em  1987
6 criado  o  Setor de Educacao,  com as  seguintes preocupae5es:  diretrizes politicas  no
campo  educacional  como  urn todo  (  sociedade brasileira )  e  incremento  da  agao  nas
escolas  dos  assentamentos.  Comega  a  formagao  de    educadoras/es,  neste  momento
especificamente para as escolas de  lo a 4o series ( CALDART,1997, p.  32 ).

A terceira fase vai de  1989 a  1994; urn momento marcado pela forte repressao

politica e intenso traba]ho de formagao e de organizacao interna do MST   Em relacao
a  educagao,  o  trabalho  6  bern  mais  articulado  em  cada  estado,   com  o  Curso  de
Magist6rio para titulagao de profesores/as para as escolas de assentamento.  A primeira
turma  teve  ihicio  em janeiro  de   1990,  RS.  Nesta  fase  emerge  o  Assentamento  da
Palma.  Neste periodo inicia-se tamb6m a Educacao  de Jovens e Adultos,  chamada de
Alfabetizagao de Jovens e Adultos, e a Educagao lnfantil.  ( criangas de 0 a 6 anos ).

A quarta fase tern inicio em  1995, e permanece ate hoje, iniciando-se com o Ill
Congresso Nacional  do MST   ( jiilho  de  1995  )  ,  com  o  lema "Reforma Agraria uma
luta de todos!" -em outros termos, uma nova perspectiva,  com uma luta "para fora";
ou seja, busca de aliados que facilitem a aceitagao ``urbana" do movimento.

Especificamente ao Assentamento da Palma - Assentamento 24 de Novembro,
uma area de 424 ha,  ocupado pela segunda vez por integrantes do MST.,  em data de
12 de margo de  1992, ap6s muita pressao oficicializado pelo INCRA em data de 24 de
novembro  de  1992,  e aprovado  pelo  Conselho  Universitario  da UFpel  em  comodato

por  15  anos com a finalidade de "utilizacao da area para ensino,  pesquisa e extensao a
todas as unidades da UFpel. . ."

Assim,  esperavamos  uma  efetiva  participac5o  de  dupla  face  da  Comunidade
Universitaria para com a questao agraria ,  de urn lado  cedendo parte de seu invejavel
patrim6nio  de  mais  de  1.600  ha.,  improdutivo  conforme  pericia  tecnica  do  pr6prio
Minist6rio da Reforma Agraria e INCRA; de outro lado, tendo em sua base urn grupo



de  26  familias  de  nrilitantes  do  MST  em  seu  Campus  Uni`'ersitario  para  pesquisa,
ensino e extensao.

Desde  o  ihicio  da  ocupacao  temos  acompanhado  este  grupo  de  26  familias
Fizemos uma parceria ecumenica para termos ai urn papel de aprendizagem e dialogo.
Junto com a ICAR - Igreja Cat6lica Apost6lica Romana,  a IECLB - Igreja Evang61ica
de  Confissao  Luterana  no  Brasil,   somos  comprometidos  com  o  apoio  a  causa  da
Reforma  Agraria  no  Brasil  e  por  tangente  ao  pr6prio  principio  do  MST  que  6  de
promover a Reforma Agraria em todas as suas dimens6es estruturais. Fizemos/fazemos
parte de urn grupo de intelectuais organicos que pensa e assessora o  Assentamento na
Palma.  Esta  experiencia,  ao  longo  destes  quase  6  anos,  iniciada ja  em   12.03.1992,

poderia ser aqui exaustivamente aprofundada.  Nossa limitagao  estrutural,  institucional
e   pessoal   possui  tamb6m   seus   limites.   Mesmo   assim,   passados   estes   anos   todos

podemos  afirmar  que  a  aprendizagem  e  a  convivencia  com  os  assentados  e   suas
familias foi altamente significativa e de urn significado significante muito profundo.

As  celebrac6es  da  Palavra,  os  cultos  e  as  missas  ensinaram  e  nos  ensinam
significados.   Mesmo   para  n6s   intelectuais   organicos   e   para   nossas   instituic6es   a
presenga      e      o      envolvimento      com      o      Assentamento      e      suas      familias
assumiu/assume/assumira  significados  radicalmente  (conforme  MARX  -  ir  as  raizes!)
exigiveis   para   com   a   concretizagao   da   Reforma   Agraria.   0   envolvimento   e   a
experi6ncia  com Educagao  Popular  e  a Elaboragao  do  Conhecimento  a  nivel  popular

privilegia esta possibilidade de  compreensao  do  concreto  em  sua  relag6es  possiveis  e
mais  diversas.   Como  bern  o   sabemos,   a   questao   agraria  hoje   possui   duas   faces
ordenadas pelo avango do capitalismo em diregao ao campo  ( Cf.  CRUZ,  1996 ).  Por
urn lado,  a expropriacao das terras dos pequenos agricultores em curso forgado;  estes
sao  obrigados  a  rumarem  para  terras  desvalorizadas,   ou,   o  que  6  mais  reqtlente,
engrossar o  ex6rcito reserva de m5o-de-obra urbana.  Por outro  lado,  esses individuos
sofrem o processo de exploragao direta da forca de trabalho antes expropriada.

Relativamente    ao    "dialogo"    poder-expropriados,     percebemos     indmeras
contradig6es   nas   respectivas   propostas.    Sao   os   seguintes   os   pressupostos   que
constituem o patrim6nio politico da reforma agraria brasileira:
"1.  A  desapropriagao  por  interesse  social  como  instrumento  basico  da  estrat6gia  de

agao da reforma agraria;
2. 0 assentamento nas regi6es onde habitam os excedentes populacionais em respeito a
sua cultura familiar;
3.  0 assentamento  agririo apoi?do no tripe:  a oferta de terras,  a oferta  de  condic6es
para uso e explora9ao da terra e a organizacao do trabalhador;
4.     0  conceito  de  latifundio  por  dimensao  ou  por  exploracao,  que  exclui  a  nogao
estranha do estatuto da terra de latifundio produtivo ou improdutivo;
5.  0  carater complementar,  em  relacao  a Reforma  ^grdria,  das  politicas  tiibutaria,  de
colonizagao e de regulamentacao fundiaria;
6.  Os planos nacional e regionais com metas especificas para cada estado,
7.  A regionalizagao do modo rural".(CRUZ,1996,  p   114-115 )

0 4o aspecto exige algumas considerag6es. A UDR, como percebemos, logrou
6xito  ao  introduzir  na  Constitui9ao  a  impenhorabilidade  da  propriedade  produtiva,
considerando-se como produtivo  o que produz ( em ato ou pot6ncia ), assim,  se terras
produtivas n5o podem ser desapropriadas, restam as propriedades improdutivas.

i mister que se conhega efetivamente o processo hist6rico  que motivou e que
motiva  as  rela96es  sociais  no  Assentamento  da  Palma.  Nestes  quase  6  anos  de  sua



foram os conflitos e asefetiva existencia muitos lutas  tra\-adas  nas  discuss6es  de  sua

manutenc5o e de seu ser para e na Universidade.  TaLmbem para o  Sul` do RS  e para  a
area urbana de Pelotas.  Suas 05  safras - produgao algumas delas frustradas e deixando
muito a desejar remetem ao questionamento tecnico-institucional  Mais forte ainda 6 a
critica dos assentados ao conhecimento da area da terra:"N6is  somos  todos  da  serra  do  Rio  Grande

do    Sul   -    quase   todos    de       Palmeira    e
arrredores,   tinhamos   outros  jeitos  de  lidar
com  a  terra,  nossa  tradic5o  na  col6nia  era
diferente.  0 que la dava,  aqui nao  da.Aqui e
s6  banhado.  E  quando  chove    alaga  tudo  e
morre   as   plantas..."   (Depoimento   de   Jos6
Silva de Souza  17.01.1998) -Assentado

Entre o sonho do assentamento e a sua realidade de execucao concreta,  isto 6,
seu  dia  a  dia,  o  passo  mais  significativo,  al6m  da  analise  da  produgao  e  da  efetiva
exist6ncia   e   continuidade,   precisamos   conhecer   e   preocupar-mos   com   a   questao
educacional e escolar das criangas, jovens e mulheres.
Ainda   enquanto   Acampamento   -   periodo    entre    12.03.1992    a   24.11.1992    -ja

percebiamos   urn   avango   signiflcativo   no   .campo   educacional,    al6m   da   pr6pria
organizagao  do  Acampamento  todo  que  ensina  por  si  s6.  Ou  como  percebemos  na
relagao da conversa com a professora Loreci:"Os     seis     anos     antes     de     chegar     na

Palma,apanhar  da  policia,     ser  enxotado  de
tantos  lugares,  a  marcha  pelo  Rio  Grande,
mos    ensinaram    muito.     A    pedagogia    da
barraca   nos   ensinou   muito.   E   pra   voc6s
intelectuais     entender     os     sem-terra,      os
t6cnicos  nos  entender  seria  born  passar  pela

pedagogia         das         nossas         barracas..."
(Depoimento da Professora do MST - Loreci
Fatima Engelmann em  19.01.1998)

A  questao  da  educacao  no  Assentamento  da  Palma  foi  colocada  desde  seu
inicio.    Ja   no   inicio   oferecemos   Cursos   de    Alfabetizacao.    []oje   ainda   temos    3
analfabetos entre os assentados - mas sao  casos excepcionais.  A Professora Loreci  foi
escolhida  pelo  grupo  e  cursou  o  magist6rio  na  escola  especial   do   FUNDEP   em
BragaH,  entao  ligada  ao  MST.  La  aprendeu  e  trouxe  as  experi6ncias  para  ca  no
periodo  Comunidadeffiscola  -  Escola/Comunidade.  Realizou  aqui  seu  estagio  ja  em
1993   -  quando  aqui  realizamos  o   Seminario  de  Educagao   com  a  participagao  da
Sr\ffic/Cap5o do Leao e da UFpelffaE. I
Desta discussao, ficou/fica - que tamb6m num Assentamento do MST - como no geral
da  sociedade  as  quest5es ligadas  ao  ensino,  a  educagao  como  processo,  ficam  sendo
sempre  as tiltimas  da agenda.  Notamos que este  sofrido  capitulo tamb6m  6  realidade,
na nova sociedade que juntos sonhamos no Assentamento...  A educagao nao 6 o ponto
urn das agendas das reuni6es.  Os homens nao chegam com facilidade e espontaneidade
para  uma  reuniao  acerca  da  educagao.  Ainda  6  assim  que  ensino  6  assunto  para.as
mulheres...  Continuando o quadro de diflculdades com a questao educacional,  a maior
tristeza  e  o  de  vcr  a  professora  Loreci,  nao  ter  sido  aproveitada  pelas  duas  escolas
municipais que recet)em os filhos dos Assentados. Ela - mesmo formada pelos quadros
do  MST,   nao   esta  trabalhando  como  professora.   Nas  duas  escolas   pr6ximas   ao



Assentamento,  Escola Municipal  de  I  (Grau  lncompleto -  Ildefonso` Sim6es  Lopes  no

professores  do  municipio  ae  Capao  do  Leao.  Assim  sendo  o  investimento  na  sua
formagao  n5o  esta  sendo  aproveitado  como  era  o  desejado   anteriormente.   Neste
momento  sabemos  pelos  pr6prios  assentados  da discriminagao  e  das  dificuldades  das
criangas  com  seus  colegas,  e  dos  conflitos  e  ate  de  aceitagao  com  e  pelos  demais
membros  da  Comunidade Escolar.  Todos  os  entrevistados  falam  de  que ja  melhorou
muito a aceitagao: "foi muito pior no inicio" (depoimentos de  19.01.1998)
Impressiona  tambem  as  leituras  e  citac5es  feitas  pelos  entrevistados.  i  comum  o
conhecimento e a pratica de leituras de Paulo Freire  Ficamos impressionados quando a

professora Loreci  aflrma  que  "alfabetizou  e  mesmo  foi  alfabetizada  utilizando-se  de
m6todo de Paulo Freire -Pedagogia da Libertacao"  (depoimento de  17 01.1998).  Esta
analise aponta para uma realidade de leitura de mundo e de apreensao/compreensao da
realidade  dos  oprimidos  em  busca  da  libertagao.  (ANDREOLA,   1997)   Tambem  ai

;:::%-nnc::aaca£,:hoa#£az%nrfupA°re:q#o¥tit£::t!adfi:r::::t-:°csaoac::C:i:
sociedade que privilegia a todos e nao s6 para alguns poucos.  Seu estudo,  embora hoje
urn pouco desatualizado pelos dados recentes da d6cada de noventa,  e urn instrumento
rico e pertinente para a compreensao da questao agraria sul-rio-grandense.
Tamb6m enriquecedor 6 tornar conhecido o fato de que o Assentamento da Palma, foi
urn dos primeiros desta micro-regiao.  Ao seu lado,  em terras da EMBRAPA,  temos o
Assentamento 24 de novembro/93  com mais  I 5 familias  i o segundo do municipio de
Capao do Leao.  Sofre educacionalmente,  as mesmas dificuldades do Assentamento  da
Palma. Recebe o mesmo tratamento escolar oficial.  Sua tinica diferenga 6 o de que esta

produtivamente melhor que o da Palma em fungao de que nao e urn assentamento com
comodato nos moldes do primeiro.  Possui mais versatilidade e autonomia.  Quem sabe
este o grande problema do Assentamento da Palma.
Tamb6m  6  significativo  a  moldura  agraria  que  a  partir  dos  Assentamentos  estamos
tendo  aqui  na  Regiao  Sul  do  RS.  Ha  prefeitos  e  liderangas  que  andam  asssustados
(Veja Diario Popular de 23.07 -pag.16 acerca do Municipio de Herval!).

Horto  Florestal,  e  Escola  Municipal  de  1  (Grau  Margarida  Gastal  -  no  Campus
Universidade,  Loreci  nao  pode  ser  aproveitada  por  nao  fazer  parte  do  quadro

CONCLUSAO

Julgamos  fundamental  colocar  aqui  alguns  principios  que  parecem  nortear  a
educagao no MST ( Cf. CALDART,1997 ):
A educacao almejada nao acontece s6 na escola.
Luta-se por escolas  pdblicas de qualidade  (  ou  seja,  educaqao  na  sociedade         como
urn todo ).
Luta-se por uma escola que assuma a identidade do meio rural.
Valorizacao do educador em urn processo de formacao / re-educacao
Valorizag5o do saber dos educandos.
Luta-se por uma educa9ao para a cooperacao.
Luta-se por urn curriculo baseado na micro-realidade  ( do assentamento ).
Criagao de coletivos pedag6gicos ( pois a luta da-se na coletividade )



Uma educacao  que  se alimenta da utopia  (  vista  aqui  nao  como  impossib`ilidade,  mas
necessidade ontol6gica ).

Como   vimos,    uma   das   dificuldades   vividas    pelos   assentamentos,    da-se

precisamente  no  aspecto  educacional,   relativamente  aos  professores  que  vein  "de
fora"do movimento:  qual 6 a sua luta? Estariam eles fazendo urn trabalho  ideol6gico,
contra  o  MST   ?   A  solucao  estaria  em  valorizar/qualificar   os   educadores/as   que
nasceram   no   seio   do   movimento,   que   fariam,   certamente,   tamb6m   urn  trabalho
ideol6gico, mas a favor do movimento.  0 trabalho ideol6gico permanece   0  caminho

para efetuar a relagao professor / aluno como sujeito / objeto 6 largo e facil
Outra dificuldade esta relacionada a dependencia do processo de conhecimento

externo, "do extensionista da EMATER,  do t6cnico da

EMBRAPA, do professor da Universidade, do
agr6nomo,  do  veterinario,   do  educador,   dos
conselheiros   politicos   e   religiosos"   (CRUZ,
1996,  p.   103  ).

i   necessario   repensarmos   este   relacionamento   e   as   reais   dimens6es   da
influ6ncia de tais agentes e suas conseqtl€ncias perniciosas,  como a destruigao do saber
social e as praticas reprodutivistas.
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Concepc6es de professor e de professora lro jornal "Deutscl.e Post" -  RS (1906-1915)I

Rita Do]ores Wolf (relatora)2
Dagmar E. E. Meyer3

I. Cous.Iderac6es inlc.ials

0 nosso trabalho de investigacao vincu]a-se a urn tema mais amplo em que se inscreve
a  imigracao  de  alemaes  para  o  Rio  Grande  do  Sul,  mos    s6cu]os  XIX  e  XX  .  Varios  estudos
(Hoppen,   s/d;   Magalhaes,   1993;     Roche,   1969;   Sarlet,   ]993,   Seyferth,   1988)  apontam   este
movimento  imigrat6rio  como  urn  importante  elemento  na  formacao  populacional   e  cultural
riograndense, sobretudo no que se refere ao aspecto da implementacao da educacao escolarizada
no  Estado.  Isso  6  tambem  enfatizado  no  projeto  de  pesquisa de  Dagmar  Meyer  (1997),  onde  a
autora refere que   "os elementos apresentados como fundamentais para a constituicao do sujeito
teuto-brasileiro  sao  a  lingua matema  (alema),  a  fe  ]uterana,  a  nacionalidade  e  a  "capacidade  de
trabalho" a]ema; familia, £sgQJg e jgrgja -e a importante imprensa que esta instituicao sustentou -
constituem  as  instjtuic6es  sociais  jmplicadas  na  perpetuacao,  reformu]acao  e  atualizacao  dessa
cultura.".  /£Jr;/a mew/.  Das institui¢6es sociajs aqui elencadas, escolhi a imprensa como locus para
esta pesquisa,  uma vez que estudos como o de Giralda  Seyferth (]976),  por exemplo,  permitem
entender  justamente   que   os  jomais   teuto-brasjleiros   se   posicionavam   como   defensores   do
germanismo,  mantendo  o  sentimento  de  fi]iacao  dos  imigrantes  a  nacionalidade  alema  mesmo
enquanto  cidadaos  brasjleiros  e  que,  de  certa  forma,  os jomais  "refletem"  posic6es  assumidas
pelos seus fundadores (indjviduos e grupos sociais) as quais s6 podem ser entendidas no e a partir
do contexto s6cio-histdrico em que foram produrjdas.

Nesse sentido 6 que e preciso que eu refira o Pastor D.  Dr.  Wilhelm  Rotermund, que foi
enviado para o Brasil  em  1874 a fim  de aqui  lutar pela causa da lgreja Evangelica.  Em  1877, ele
funda  em  Sao  Leopo]do  uma  "livraria  evange]ica",  produzindo  obras  re]igiosas,  destjnadas  a
alimentar  a  doutrina  crista  entre  a  populacao  de  lingua  alema.   Em   1880,  essa  livraria  seria
ampliada para uma editora e  uma tipografia,  onde  foram  publicadas  as  primejras gramaticas da
lingua portuguesa e livros didaticos destjnados as escolas teuto-brasileiras   baseados na realidade
dos imjgrantes. Em  1880 surge tambem ojomal "Deutsche Post" que sera objeto de minha analise
e que, segundo o Dr. Leandro Telles ( I 974), se propunha a proporcionar aos protestantes luteranos
uma leitura or].entada e catequetica.

0 joma] "Deutsche Post" nao era apenas urn jomal  confessional  em sentido estrito, pois
apresentava materias de cunho politico e noticias de carater econ6mico fortemente vinculadas aos
interesses  dos  colonos  teuto-brasjleiros  e  em  defesa  da  cultura  alema.  Normalmente  o  jomal
iniciava com urn editorial ou similar, defendendo e algumas vezes tambem criticando a escola e a
igreja teuto-brasileira - evang6ljca.  0 jomal  mantinha tambem urn suplemento literalio e/ou com
informap6es sobre agricultura e medicina altemativa, o que, de acordo com Seyferth (1976, p. 71 ),
reforcava a popularidade desses jomais. "A proibigao deles, assim, foi sentida com mais forca nas
zonas rurais, onde Cram a tinica fonte de informacao dos colonos, ate mesmo porque, ao contralo
do que ocorria nas cjdades, na zona rural a dnica lingua conhecida era o alemao." Mesmo assim,

I Trabalho apresentado no IX Salao de lniciapao Cientifica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
2 A]una do curso de graduacao em Letras (Bacharelado) na UFRGS, bolsjsta de lhiciacao Cientifica pelo programa

pibic/cNpqruFRGs.
3 Professor Adjunto na Faculdade de Educacao da UFRGS. orientadora da bolsista no programa Pibic/CNpq/UFRGS
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as noticias de carater geral Cram focalizadas no jomal sob urn prisma evangelico, uma vez que, de
acordo com Guilherme Rotermund (1986), "o jomal surgiu para difundir e   defender os interesses
da  minoria  dos  protestantes  no  Bras].I."  Esse  grupo  se  orientava  a  partir  de  elementos  de  uma
"doutrina"   especifica,   introdurida   e   fortalecida   nas   comunidades   atraves   de   determinadas

instituic6es consjderadas alemas pela popu]acao: a imprensa, a escola alema e a lgreja luterana.
``A   lmprensa   alemd,   especialmente   a   lt)cal,   lem   grande   inleresL+e   no

fi)rlaleclment()  e  n()  de,senv()lvlmenlo  das  asst)ciac(~)e.s  alemds,  p(]i.s  ambas  estdo
sobre  t]  mesmtj  chat)  da   germanidade,   dt)  qual   elas   liram  sua  existencia,   .seu
de.serrvolvimenlo, seu Gxlto.  Elas tamb6m esldo con.slantemenle o abaslecendt) com
n()vt)  alimenlo,  ct)mt)  b()ns  agricultores,   na  medidu  em  que   umbas  cultivam  a
lingua,  (is  c()stumes,  a  menla[idade  e  a  eficiGnciu  alemd.(...)"   (.J()rnal  Deulsche
P()sl,17/01,'1908)

Dessa forma, os jomais,  postos a servi¢o do empreendimento colonizador, constituiram
importantes  recursos de  conservacao da  ]ingua alema em  todas as  comunidades  e,  mals  do  que
isso,  foram  importantes  insfancias  de  fortalecimento  da  lgreja4  e  da  escola,  apresentadas  neles
como os pjlares da preservacao cultural.

"4/rcfvcf,`' c/c £Jera¢`6c,`' c/g,`' (os teuto-brasi]eiros  -  grifo  meu)  c.o#b.c>rvcfm cj

lingua,   ()  car&ter  e  a  crenca  da  velha  p&tria  c()in  fidelldadeJ   alemd.   (...)   Eles

prt)prlos   ct)nlrlbuirunl   para   sua   lgreja   e   as   escola,s,   quanlt>   mais   eles   se
consclenli=avam de que a lgreja e a esct)la sd() ()s pilares s()lld{],I do pt]vti alemdo. "

(J()rnal  I)eulsche  J'ost,  12 `7 ' I 912).

No contexto do referencial te6rjco do projeto ao qual meu trabalho se vincula os jomais
sao  considerados  muito  mais  do  que  "veiculos  de  conservacao",  uma  vez  que  cultura  nao  6
entendida   apenas   como   o   conjunto   de   valores,   tradic6es,   crencas   e   comportamentos   de
determinados grupos, os quais devem ser preservados e transmitidos para as gerac6es mais jovens,
mas  engloba,  de  forma  ampla,  o  conjunto  de  processos,  conhecimentos,  estruturas  de  poder  e
instjtuic6es  que  estao  jmpljcadas  na  producao  destes  elementos  que  passam  a  ser apresentados
como sendo a cultura do grupo (Meyer,  1997). A imprensa sera, entao, tratada por mim como uma
das   princjpais   insfancias   de   produ9ao,   divulgacao   e   preservacao   tanto   das   concepc6es   de
germanidade e luteranismo,  quanto da nocao da importancia da esco]a para o  fortalecimento da
cultura teuto-brasi leira.

Entendendo, pois, a jmprensa como mecanismo deprtjdw€Gtj e de m¢#zj/c#¢`Go da cultura,

propus-me  a  examinar  o jomal  "Deutsche  Post"  buscando  entender  os  sentidos  ai  atribuidos  a
escola   elementar   teuto-brasileira   e,    dentro    dela,   ao/a   professor/a,    enquanto   agentes    de
"preservacao" da germanidade e do luteranismo nas regi6es de colonizacao.

Procurei      mapear     as     concepc6es     de      professor     e      professora     que      foram
produridas/reproduridas pe]o jomal, tomando como referencia as seguintes quest6es norteadoras:

•   0 que e germanidade? 0 que e "ser teuto-brasileiro"?
•   0 que 6 luteranismo? 0 que e "ser evangelico"?

4 A h'ngua 6 consjderada vital para a sobreviv6ncja da lgreja, considerando a concepc5o de que o luteranismo 6

indissociavel da cultura e etnia alema. (SEYFERTH,  1976)



•   Qual  o papel  da escola elementar e, dentro dela, do professor, para a manutencao da

germanidade e do luteranismo?
•   Quem   e/ou   como   6   este   professor  e   que   formapao   ele   deve   receber  para   que

desempenhe o papel a ele confiado?
0  estudo  compreendeu  a  analise  das  publicac5es  feitas  no  periodo  de   1906  a   1915,

porque  neste  periodo  se  pode  acompanhar  ai  tanto  o  debate  que  antecede,  quanto  a  pr6pria
instalacao do "Seminario Evangelico de Formacao de Professores", primeiro a formar professores
especificos  para  desempenhar  a  fun9ao  de  "propagadores"  culturais  nas  comunidades  teuto-
brasileiro-evang6licas   e   que,   segundo   Hoppen   (s/d),   foi   concebido   como   uma   jnstjtuicao
masculina  ate  1926,  porque  "apenas  urn  homem  poderia  dirigir  uma  escola  com  a  eficiencia
exigida e ser lider espiritual e cultural na comunidade".

11. Aportes te6rico-metodol6gicos

A  questao  escolar  entre  os  teuto-brasileiros  no  Rio  Grande  do  Sul  e  urn  tema  que
desperta interesse pelo fato de apresentar algumas caracteristicas peculiares. De acordo com Lhcio
Kreutz, (]994, p.  ]60), "os imigrantes alemaes (...) criaram toda uma estrutura de apoio a escola,

que estava vinculada a urn projeto mats amp]o das comunidades sob a  ]ideranca das  lgrejas.  No
entanto, toda esta iniciativa 6 pouco conhecida em  nossa hist6ria da educacao".  Com  isso quero
justificar  a  importancia  da  realizacao  desse  trabalho  de  pesquisa,  em  que  procurei  entender,  a
partir do Jomal "Deutsche Post", as concepe5es de professor/a e o seu papel dentro de urn grupo
6tnico  especifico,  em  que  a  lgreja  desempenha  urn  papel   importante  em   relacao  as  outras
instancias de producao cultural, no que conceme a constituicao de uma cultura singular:  a teuto-
brasi]eira-evangeljca.

Loiva F6lix (1994, p.  83) compartilha dessa opiniao, quando afirma que "sobretudo a

partir da decada de  1880/90,  a  lgreja apresentava-se com  controle doutrinario  sobre as agencias
fundamentais da sociedade: familia, escola e imprensa."

No caso desse meu trabalho, quero prestar atencao nas formas pelas quais os discursos
produzidos e veiculados no jomal articulam concepc6es de genero com concepc6es de professor e
de professora.

0  conceito  de  genero  vein  sendo  utilizado  no  campo  dos  estudos  feministas  desde  a
d6cada de 70, enfatizando a construcao social de identidades sexuadas, na medida em que sujeitos
femininos e masculinos sao constituidos a partir de sua relapao com a cultura e os discursos que ai
circulam. De acordo com Louro (1995), a escola 6 uma instituicao que, de muitos modos, constr6i
o  genero,  na medida  em  que,  entre  outras  coisas,  estimula e  espera desempenhos  diferentes  de
meninos  e  meninas.  i  no  dia-a-dia  comum  que  a  escola  "fabrica"  homens/mulheres,  porem
articulada  as  outras  instancias  sociais,  nas  quais  circulam   doutrinas  pedag6gicas,   religiosas,
juridicas e culturais de uma sociedade.

Sendo a construqao dos generos  urn processo  social,  e entao tamb6m  institucional,   ela
tambem esta atravessada por categorias como etnia e religiao.  No estudo do jomal em questao 6 a
lgreja  luterana  que   produr  o   discurso  domjnante,   em   que   genero   aparece   como   categoria
vinculada a defesa e conservacao da cultura do grupo.

No caso especifico da cultura teuto-brasileira, a familia,  reduto de atuapao da mulher e
moldada  de  acordo  com   certos  preceitos  religiosos,   representa  o   lugar  em  que  devem   ser
transmitidos os valores culturais.  De acordo com  Sarlet (1993, p.  60), "o papel  do homem  e pal



4

era  patriarcal-autorifario;  o  da  mac  adaptado  a  realidade  mascu   na.  Mesmo  assim,  o  centro  da
familia era a mae que, alem de cuidar da educacao em gera] dos filhos, inicjava a cateauese deles.
/grj/tj mc#/.  Quanto ds  filhas,  eram  educadas para o  seu  papel  de  macs e  donas  de  casa.  0  pal
tinha forca de mando e decisao. A falta de igualdade de direitos exigia da mulher alto espirito de
sacrificio. 0 lazer das mulheres Cram os trabalhos manunis, sendo auxiliadas pelas filhas." Stolcke
(]991, p.  I ]5) nos ajuda a entender a relacao entre genero e etnia no artigo em que questiona se"sexo  esta  para  genero  assim   como  race  para  etnicidade?",  ao  se  posicionar  em   relacao  a

construcao  de  genero  em  articulacao  com  a    race.  "Quando  quer  que  a  condi9ao  social  seja
atribuida a deficiencias naturais, as mu]heres caminham  para o palco central  como maes,  como
responsaveis por dar a lur e reproduzl.r, seja uma classe ou uma "macao".  Se a classe ou a nacao e
conceptunlizada   em   termos   essenciais,   a   capacidade   procriativa   das   mulheres   precisa   ser
controlada  para  perpetuar  os  privilegios  de  classes  e  nacionais  com  os  raciais.  E  o  controle
implica a domina95o pelos homers".

Tendo em vista esses fatores apresentados, noc6es como etnia,  macao,  religiao e genero
devem ser tomadas como elementos que interferem nas concepc6es de professor e de professora,
em  funcao  da  relaeao  que  se  constr6i  entre  germanidade,  luteranismo  e  o  processo  de  educar
professores/as no contexto cultural teuto-brasileiro-evang6lico. i a escola, e nela o professor, que
da a continuidade a educacao etnico-religiosa iniciada no lar pela mac.

As perguntas norteadoras sao trabalhadas, portanto, a partir das abordagens dos estudos
de genero e dos estudos culturais que se aproximam do pds-estruturalismo. Considero que o jornal
"Deutsche Post", neste sentido, esta organ].zado em tomo de projetos etnico-reljgiosos, na medida

em  que  nao  apenas  veicu]a  e  reprodur  fatos,  crencas  e  valores,  mas  sobretudo  os  produr  e
modifica.  Isso e reforcado por Seyferth (1976,p.  16), quando diz que `.essa persistencia do  grupo
etnjco  s6  pode  ser explicada como  causa das  ideias de  cunho  germanista divulgadas  atraves  da
imprensa  teuto-brasileira  desde  ]852  ate  o  inicio  da  d6cada  de  ]940,  qunndo  foj  proibida  pela
campanha de nacionaljzacao."

Essa  perspectiva  tedrica  direcionou  minha  analise  para  compreender  como,  no  ambito
desse  jornal,   se   concebia   a   formacao   e   a   pratica   docente   de   professo|gs  teuto-brasileiro-
evang6licQf no Rio Grande do  Sul.  Sendo  assim,  o  trabalho  de  lejtura e  de  selecao  dos  sentidos
atribuidos no Jornal "Deutsche Post" a professor e professora se delineou a partir do mapeamento
de   quatro   eixos   tematicos   bdsicos:   ]uteranismo,   germanidade,   identidade   teuto-brasileiro   e
construcao de genero, para conseguir responder o   problema de pesquisa que girava em tomo da
questao:  Quem  e  o  professor teuto-brasileiro-evang6lico  e  que  formacao  ele  deve  receber  para
desempenhar ben o seu papel?

0 material  empirico da minha pesquisa faz parte de urn trabalho de coleta de dados
mais amplo, que me custou em tomo de  180 horas de leitura  e que se direcionou para discuss6es
em tomo da necessidade de uma escola para formar professores teuto-brasileiro - evangelicos no
Rio Grande do  Sul  e  da "capacidade"  masculina e  feminina para exercer o  magisterio,  noticias
gerais  sobre  educacao,  escolas,  curriculos,  concepc6es  de  masculino  e  de  feminino  em   urn
contexto social mais amplo, aspectos relacionados a educagao e a igreja luterana, concepc5es de
germanidade e de luteranismo.

Ill. Concepc6es de professor e de professora no Jorra,I "Deutsche Post"
``Os  alemaes  tamb6m  tern agora uma  lingua  nacional,  o  teuto-brasileirt],

urn dialeto pr6prio misturado com palavras do portugues e da lingua dos indios, d()



mesm{]  modt>  que  tj  "bra.slleir(i"  laml>6m  6  urn dialet{J  d()  pr)r!uguGs.(...)  ().s|±]±||±

firasile_i_rii±  dos quais  mullos jd in()ram ha quatrti  gerac6es  nt>  pals,  .sao  tao  bons
brasilej|rQ±± c()in(J os i)uiros lamb6m.(...) "(J()rnal I)eulsche Post, 07i'06  I 909)

Para discutir a questao que propus,  nada melhor do que comecar definindo quem  e,  no
contexto do jornal, o sujeito teuto-brasileiro do qual  estamos tratando e qunis as especificidades
contidas na construcao de sun identidade. De acordo com o discurso do jomal, exemplificado pela
citacao acima, percebemos uma ambigtlidade quanto a defini9ao  desse sujeito, na medida em que
o djscurso opera em tomo de uma dicotomia: o ser alemao e o ser brasileiro.  Esses dots p6los se
fundem  quando se produr a identidade /ew/cJ-brcrsj/cjra, que engloba tanto a cidadania brasileira

quanto  a nacionalidade  alema.  Nesse  sentido,  a cidadania conferiria uma  identidade  politica  ao
sujeito e a identidade nacional englobaria a origem etnica, a lingua, a cultura e a fe. As diferencas
entre  o  ser  alemao  e  o  ser  brasileiro  foram  sendo  produzidas  como  se  fossem  decorrentes  de
valores    culturais,    religiosos,    familjares,    educacionais    e    6tnicos    considerados    naturais    e
heredltarios e que lam sendo ressaltados na medida em que os imigrantes foram se incorporando
ao  estado  brasileiro.  Essa  identidade,  que  na  verdade  comporta  diferentes  posicdes  do  mesmo
sujeito,  foi  coustruida  e  divulgada pela  imprensa,  pela  escola  e  pela  lgreja,  que  atuaram  como
produtores, divulgadores e modificadores dela no contexto do Rio Grande do Sul.  Ela se constrdj
tamb6m  em  tomo  da  religiao,  uma vez  que  estou tratando  aqui  de  urn  grupo  que  se  reconhece
como  especifico  dentre  a  massa  de  imigrantes  e  descendentes  de  a]emaes:  o  /cw/tj-brcrs;/eJrar
cvci«g¢/jct),  pois  e  a  lgreja  evangelica  que,  no  Brasi],  investe  de  maneira  mais  osteusiva  na
"preservacao da germci#jc/ac/c".  A partir da Reforma de Lutero, os habitantes das nacdes alemas

na Europa haviain se habitundo a atribuir cada vez mais  imporfencia a escola na educacao de seus
filhos, uma vez que o reformador traduziu a Biblia e pregou a necessidade do contato direto dos
fieis  com  a  palavra  de  Deus  atrav6s  da  leitura.  Por  isso,  uma  das  primeiras  preocupacdes  dos
imigrantes  foi  a  questao  da  alfabetizacao  dos  seus  filhos.  A  lingua  e  considerada  vital  para  a
sobrevivencia  da  lgreja,  considerando-se  que  o  luteranismo  era  entendido  e  apresentado  como
sendo indissociavel da cultura e etnia alema. (cf.  Seyferth,  1976).

A partir dessas considerac6es, efetiva-se o fato de que a lgreja era uma instituicao muito
jmportante dentro da formacao cultural teuto-brasileira, e e de acordo com o seu discurso e para a
sun pr6pria sustentacao que devem ser mantidas escolas e formados professores especificos. Esses
professores carregam a incumbencja de promover a sobreviv6ncia e o fortalecimento da lgTeja e,
com isso, de toda a germanidade.

"Se n6s professt>res evang6lict]s realmente somos o que o nome di=, nosso

inleresse major ndo deve ser oulro que ndo o de que os alunos a ni)s confiados se
tornem bons crlstdos."  (Jornal Deutsche Post,  I 4/05i'1913)

``Eu creio na sanla lingua alemd, assim com() em I)eus! "(Jornal I)euische

Post, 07/07i` I 915)

Uma  das  principals  produtoras  e  mantenedoras  da  cultura  teuto-brasileirangvangelica,
assim,  deveria  ser  a  escola  elementar,  que  aparece  no jomal  como  urn  elo  de  ligacao  entre  a
familia, o conjunto da comunidade e o mundo exterior a ela, porque prepara os filhos dos teuto-
brasjleiros  para  serem  membros  do  seu  grupo  etnico  e,  ao  mesmo  tempo,  cidadaos  brasileiros,
tanto que uma das principals atribuicdes da escola e levar o aluno a ser capaz de agir de acordo
com  o  modo  de  pensar  de  dois  povos  e  "assjmilar"  a  sun  16gica.  Da  existencia  dessas  escolas
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evangelicas  nao  dependia  apenas  a  cultura,  mas  a  pr6pria  lgreja,  na  medida  em  que  elas  sao
apresentadas principalmente como locus de "transmiss5o" dos preceitos religiosos do luteranismo.
A nao  existencia ou a nao manutencao dessas  escolas  seria responsavel  pela extincao da  lingua
alema e  isso  prejudicaria a lgreja,  na medida  em  que e  construida,  no jomal  (mas  nao  s6  nele)
uma intrincada relacao entre lgreja, lingua alema e germanidade.  Durante muito tempo o alemao
foi  a  lingun  corrente  entre  os  imigrantes  e,  nada  mats  legitimo,  defendia-se,  do  que  os  cultos
serem proferidos nessa lingun.  A Biblia dos  luteranos era em alemao.  Portanto, reza o jornal, rLa
medida em  que  nfro  se  conhecesse  a  lingua,  os  ensinamentos  cristaos  contidos nela  nao  seriam
aprendidos e  o carater da  familia alema,  fundamentado  nesses  preceitos,  se  perderia.  Com  isso
desapareceriam tamb6m a fide]idade, o espirito forte, a "capacidade de trabalho", a lealdade e o
senso de justice dessa race.

"Segundt) a Biblia, quem gosta de ,seus filhos, t)s crla bern.  (...)  For isso, a

primeira condiFd() 6 que I()dos ()s pals mandem seu.s filhos a iempo, regularmenle e
pelo ment)s durante  4  a  5  ant]s  para uma boa escola.  A  escola .so-.inha nat>  pode
f;ac.er  nada  se  ()s  pals  na(>  colaborarem.  A  e.sct)Ia  e  tj  lar  devem  lrabalhar  em
harmonia para que a educacdo seja boa.(...)  Primeiramente n6s devemtis seguir os
deveres  relacl(]nados  a  escola  e  ]greja  e  assim  poderem()s  viver  feli=es.  Q)uem
vulori=a a lgreja e a esc()la desfrular& da bGncd() de I)eu,s em sua fan.[lla. "  (J()rnal
Deutsche Pt)sl,  2J;I I I / 19 I I )

Dessa forma, firi'na-se o ``carater alemao" nas criancas, estreitanente relacionado com a
fe  luterana, enfatizando-se que essas criancas deveriam  ser educadas tamb6m  para seres cidadas
brasileiras.   0  "carater  alemao",  nesse  discurso,  esfa  estreitamente  ligado  com  os  ideais  de
germanidade defendidos pelo jomal,  os qunis incluem, de forma ambigun, tambem o "ser cidadao
brasileiro" e, para isso, a aprendizagem da lingua nacional (portugues).

"N(>.s  querem{is  que  todos  t)s  lellores  de  I()das  as  I()culldades  refoilam

sobre o que eles terao da escola elementar para a qual mandardo t]s seus filhos. ria
condicat>  de>.  g±d_qddtj.s__bra.sjJl_eirros  teutt>-evang6licos.(...)  Nl]s  logicamenle  devemos
concordar que {i aprendi-.ado da lingua p()rtuguesa na esct)la 6 uma necesLsidade.
(...)  Por6m  esla aula nd()  dove  se  estender  para  todo  t)  sistema  esc()Jar,  de  modo
que a lingua alemd seja diminuida t)u lolalmemnte excluida.  (...)  A con.seqi}Gncja 6
que os filhos de alemdes em breve se acoslumam a fa-.er ustj da linqua porluguesa
tamb6m em suas relac6es f`amiliares.  E. assim que a lingua familiar passa a ser o
Porlugues,   o   cardter   da  i.amilia   alema   se   perderd.   (...)   E   ai   que   eslao   os
aniquiladores da germanidade.  (...)  A.s crlan¢as devem ser ensinadas a conhecer e_
anqar  a `sapa__kelrn  (...)  Aqui  estd o  nosso f u[uro e  o  nosso  trabalht>.  Mas  n6s  s6

p{ideremos  cumprlr  com  no.ssa  grande  tarefa  se ermanecermoLs  alemdes.  com()
lais, n6s tamb6m queremt>s aprender a lingua portuguesa, e isso n6s s6 poderemos,
se   primeirtj   dominarmos   a   nossa   lingua   materrra."    (Jt)rnal   Deutsche   Post,
I 4/01,'` I 914)

A diferenciacao de todo aquele que cultiva os preceitos da germanidade e a fe luterana e
apresentada, mos textos veiculados pelo jomal, tomando como base a premissa de pertencer a uma
raga supostamente aprimorada espiritual, moral e fisicamente. 0 jomal enfatiza que, para manter
essas  caracteristicas,  e  imprescindivel  a  "manuten9ao"  e  "conservacao"  de  usos  e  costumes
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alemaes,  da  lingua,  o  cultivo  da  mentalidade  e  eficiencia  alema,  somados  a  laboriosidade  e
persisrfeneia.  Ultrapassando  esses  elementos  morais,  aparece  ainda  a  preservacao  biol6gica  da
raca, na medida em que a miscigenapao, principalmente aquela em que homens "alemaes" casam
com  mulheres vinculadas a outros grupos etnicos, e apresentada como perigosa para a educapao
dos filhos, uma vez que a grande detentora da atribuicao de inserir os filhos na consciencia etnico
religiosa do grupo teuto-brasileiro 6 a m5e.  Uma mae  que  nao  fosse  teuto-brasileira protestante
levaria a urn outro modo de estruturacao familiar, o que nao era desejado:

"()  b()in leitor queira refoetir  comigo  em que  de f`ato  se encontra t)  n()ss()

sentiment{]  6tnict)  e  tamb6m  comt)  p()de  .ser  con.servado  e  eliminado.  [Jma  parte
esld no .sangue.  Portanto,  tudo depende do fato de manter ti sangue alemdo puro.
Todos aqueles que se casam com  integranles de  t]ulra ra¢a esldt) uband{)nando a
germanidade.  Sua familia  e  ,seus  descendentes  sdo  elimlnadt]s  da  genealogia  da
germanidade.(...)  Mas a principal  base  dt)  nt)s.s()  pt)vo  es[d  na  alma,  que  p()r  sua
ve=  enc()ntra  sua  principal  i.t)rca  na  rellgido  crisld  e  ,sua  j`erramenla  na  l[ngua
tllemd."  (Jornal Deutsche Pt)st, 20,`03/` 1907)

0 fato de ser a mae a responsavel pela transmissao da cultura nos primeiros anos de vida
da crianca talvez seja  uma das  possiveis explicac6es  para o  fato de que e  somente em  1912  que
aparece  no jomal  noticia  de  mulheres  atuando  como  professoras  nas  escolas  evangelicas  e  em
areas bern especf ficas.

De acordo com o jomal, se a mulher trabalhasse fora do lar e da propriedade familiar nao
teria animo para se dedicar aos filhos e levar uma vida familiar ben organizada e religiosa.  Mas
possivelmente devido a fatores econ6micos e/ou falta de professores formados especialmente para
as escolas alemas (o jomal tambem  reitera que o  interesse  pela profissao era pouco, devido aos
bajxos salarios e a carencia de status), passou-se, ja no  inicio do seculo, a aceitar mulheres para
alguns cargos, embora inicialmente com timidez.  Elas normalmente ensinavam trabalhos manuals
e eram  diretoras de  intematos  femininos.  Reproduz-se,  aqui,  uma estrutura social  organizada de
acordo   com   parametros   masculinos   especificos   no   ambito   da   colonizacao   teuto-brasileira-
evang€1ica. Mos demais grupos, o trabalho feminino parece ter sido aceito muito antes, embora as
profiss5es   fossem    ligadas   com    uma   suposta   essencia   "feminina":    cozinheira,   costureira,
empregada, preparando a moca para urn futuro casamento. Ao abra¢ar uma profissao, a mae teuto-
brasileira   se   veria   obrigada   a   "abandonar"   ou   pelo   memos   "negligencjar"   sua   funcao   de
mantenedora  cultural  na  fam`lia.  A  consciencia  etnjca  e  constituida,  portanto,  a  partir  de  uma
verdadejra "]egislacao sexual",  indicando as condutas aceitas  para homens e os comportamentos
admitidos para mulheres, e isso es fa vinculado com a possibjlidade de vir a tomar-se professor/a.
0 gencro e, pois, urn elemento inerente ao processo de construcao do sujeito teuto-brasileiro, da
mesma foma que a raca'etnia.

"Se uma in()ca enlrar num casamenlt),  ela deve  ler urn ct)rp() forte,  uma

alma pura e  nervos sauddveis.  Tudo  ls.so uma mt)qa que  lem uma profilssd() nat)
lerd mats, em mui[os casos,  pols () trabalht) desgasta as forcas e ()s nervt)s,  mais
ajnda em umfirdgil t>rganismo femlnlnt] do que em urn masculint).  (...) Nat), deixe-
nos cuidar para que nossa.s fiilhas  sejam educudas  para serem  rride.s  e  d{)nas  de
casa souildvejs e capacitada.s. " (Jornal Deul`sche 1't)sl,22 '` I (),'' 1909)



No jomal  "Deutsche Post"  as concepc5es de genero  sao enfatizadas  na medida em que
freqtientemente aparecem reportagens dando conta de condutas aceitas para homens e mulheres e
da profissao mais indicada para cada urn, considerando-se inviavel a profissao de professora para
as mulheres devido a fatores condicionados a funcao da mae como a primeira professora do lar. A
prdpria  escola  teuto-brasileira-evangelica  e  uma  instituicao  responsavel   por  uma  construcao
especifica de genero, tendo em vista o tratamento diferenciado dado a meninos e meninas, estas
recebendo uma educacao direcionada ao seu trabalho no lar, na horta, no jardim, com os animals
domesticos,  atraves  do  aprendizado   de  trabalhos   manuais  e   de  tecnicas   domesticas,   sendo
educadas  para a  sua mais  provavel  profissao  e  que,  nesse  contexto  cultural,  parece  ser  a  inica
possivel:  a  de  esposa  de  colono,  dona-de-casa  e  mac.  i  possivel  imaginar,  portanto,  que  as
primeiras  professoras,  na  medida  em  que  assumiam  os  intematos  femininos  e  coordenavam  as
aulas de trabalhos manuals, tenham sido contratadas para reforcar os crit6rios de diferenciacao na
construcao dos generos.

A escola e  concebida,  no jomal,  como  uma  instancia de  apoio  a  formacao  crista  e  de
conservacao  e  transmissao  de  todos  os  elementos  implicados  na  concepcao  de  germanidade
apresentados.  Por  isso,  o  trabalho  docente  nas  escolas  teuto-brasileiras-evangelicas  deveria  ser
padronizado  e  planejado,  divulgando  uma  visao  de  mundo  especifica  e  uniforme,  a  qual,  na
perspectiva dos defensores da germanidade, especialmente a lgreja luterana,  seria impossivel  nas
escolas nacionais.

"()nde  a.s  crianca.s  .serdti  educadas  denlrt)  des,sa  menlalidade  e  alesse

espirii()?   Naluralmente  em  primejrt)  lugar  na  caLsa  palerna.   (...)   11`.  se  a  c_rian¢a

freqtientar    uma    escola,    na   qual    lhe    sati    ensinadas    corIvicct~ies    religitisas
comple[amente  diferenles  daquelas que  exlslem na  c()munidade  em que  a crlTn¢a
dev6rd atuar mals larde,  ni)`s prejudlcaremtis ntissa lgreja. csse chao firme st)bre t)

qual    se    suslenta   loda    a    nti.s`sa   cullura    alema.    (...)"(Jtirnal    I)eul.sche    l't).sl.
I I/() I.,' I 9 I I)

Apds  a  fundacao  do  Seminario  Evangelico  de  Formacao  de  Professores,  em   1909,
come¢a a se delinear uma concepcao de educacao fundamentada em principios pedagdgicos mais
definidos, a partir dos quais se esboca o perfil do professor e a formacao que ele deve receber para
que desempenhe ben as func6es a ele atribuidas, quais sejam, devolver ao grupo etnico c`fc/crdatj.`.
brw,`.i/cirtj,T  que  conservem  a germci#fc/cfc/L>  /Lpw/tj-brci,`'f/L.;ra.  0  professor  6  referido  quase  sempre
no masculino, deve dominar tanto a lingua alema quanto a portuguesa e ser evangelico. 0 que vai
direciona-lo  para  esse  caminho  e  uma  forma¢ao  adequada  em  seminario.   Ele  desempenhara
melhor sua fun¢ao se conhecer a realidade das areas rurais de colonizac5o alema, melhor ainda se
for proveniente  delas.  De  acordo  com  o jomal,  6  importante  que  ele  provenha dessa  realidade,
para   melhor   poder   compreender   as   necessidades,   a   vida   e   o   carater   teuto-brasileiro   das
comunidades rurais, moldado a partir de preceitos evangelicos.

"0  que  n6s  exiglrem()s  dos  professore.s i()rmadt)s  uqul.)  Ndo .se  lrala de

professores para as cidades, mas para a.s picadas e as colt^)nia.s.  Eles deveriam ler
urn  coracdo   vollado   para   a  vida   e   o   cardter   alemae,s,   assim   com()   I)ara   ()
Evangelho, ler cardter firme e ser formulo.s ndo apenas na.s ciencias ele_T?Flares,
rrras lamb6m nas quest6es de agricullura."(Jtirnul Deulsche Pt]sl. 07 '05,I 1909)



9

A necessidade de devolver as col6nias professores que saibam agricultura parece ser, de
acordo  com  a  questao  proposta,  outra  possivel  justificativa  para  o  fato  de,  por  muito  tempo,
apenas terem sido aceitos rapazes no Seminario e  solicitados  homens  para serem professores.  A
pfatica da agricultura exige uma forga fisica, o que supostamente as mocas/mulheres nao tern (o
que  nao  deixa  de  ser  urn  paradoxo,  uma  vez  que  se  esperava  que  a  colona  dividisse  ombro  a
ombro  o  trabalho  da  col6nia  com  o  seu  marido).   Alem  disso,  esses  professores  devjam  ser
formados  para  serem  lideres  em  suas  comunidades  porque,  de  acordo  com  varios  autores  lidos
(Sarlet,1993;  Seyferth,1976; Dreher,1984;  Renaux,1995; Thieme,1910) e de artigos publicados
pelo prdprio jomal, alem de desempenharem a funcao de educadores para uma cultura especifica,
eles tamb6m deveriam assumir a regencia dos corais nas sociedades de canto e ter condic6es de
substituir o Pastor da comunidade, na sua falta, o que requisita urn "cafater firme".  As mulheres,
apresentadas como  sendo,  por urn  lado  o  esteio do  lar,  mas ao mesmo tempo  como  sendo  mats
frogeis, nao tinham .`carater" para se "impor" como lideres comunitarias.

A  leitura  do  jomal  "Deutsche  Post"  no  periodo  delimitado,  permite  indicar  algumas
respostas    plausiveis    para    as    quest6es    propostas,     podendo-se    muitas    vezes    confirmar
explicitamente a nossa hip6tese inicial de que as concepc6es de professor produridas e veiculadas

por ele,  no ambito da cultura teuto-brasileiro-evangelica, se delineiam e se constituem a partir de
referencias de masculinidade.

"Nt) entanlt>, aleve-se cuidar para que.st)menle  htimen.A que .sd() capa-=es de
educar    a   javentuile    sejam    ct>ntraladti.s    para    .serem    I)r()fe.sstJres.(...)''(J()rnal
Deut.sche  1't)sl,  ()9 ''' I 9,I 1912)

As   implicacdes   acima   discutidas,   no   entanto,   nao   sao   as   inicas   poss{veis   e   nem

pretendem  ter  esgotado  o  tema,  uma  vez  que,  no  mesmo  artjgo  (22/10/1909),  ja  mencionado
anteriormente, em que o jomal discutia a inviabilidade de uma moca abra¢ar uma profissao, pode-
se apreender tamb6m o fato de que, quando se come¢a a discutir isso, ja se esta plantando a ideia
de que a mulher possa ser incorporada na profissao docente,  sob  certas  condic6es,  o que vai  se
concretizar em  1926, ano em que, segundo  Hoppen (s/d:40), "reconheceu-se que,  entre as  mocas
evangelicas,   havja  grande   potencial   de  elementos   humanos   para  colaborarem   no  campo  da
educacao das escolas evangelicas, passando-se a matricular meninas" no Seminario Evangelico de
Formacao de Professores.  Se nao para exercer a profissao, pelo menos para qualificar o exercicio
da matemjdadc.

"Se  a  prtJfi.s.stio for  pel()  ment]s  a  de prt)_/.e`s.st)rq,  a  mde  pode  aplicar  sua

pedag()gla  nas  pr()prias  criancas.  mas  .se,  por  exemplt).  uma  lelej.()nisla  que  nd()
\sabe   nada   ale   laref.as   ulom¢.slicas   casar,   que   ult)m6stica   ela   .serb?"    (J()rnal
•. I)eulsche  I'ti`st " ,  22,i' I ()/ 19()9)

Assim, embora a concepcao de professor esteja associada ao genero masculina, comeca-
se a produrir a possibjlidade de uma mulher ser professora, o que nesse meio sd se efetiva de fato
depois de  1945, quando as mocas passam a ser maioria nas salas de aula do Seminario Evangelico
de Formacao de Professores.
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