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Olá! como vai?

Para mim é um prazer muito grande compartilhar com você processos de
aprendizagens e descobertas. Eu sou �Ordália�. Há muitos anos me dedico à
Educação Infantil, vivendo-a em todos os sentidos, como professora de
educação infantil, formadora de professores, coordenadora de curso e
pesquisadora. Tenho experiências interessantes nessa área, querem saber?

Fiz o curso de Pedagogia com habilitação em Magistério da Pré-Escola
na UFMS (1981�1984). Realizei o Curso de Especialização em Pré-Escola
na Universidade Católica de Brasília (1985�1987), o Curso de Mestrado em
Fundamentos da Educação na UFSCar/SP (1992�2004), com a defesa da
dissertação �Educação Infantil: uma análise da pré-escola� e o Curso de
Doutorado em Metodologia do Ensino, também na UFSCar/SP (1997�2001),
com a defesa da tese �O dito e não feito � o feito e não dito: em busca do
compasso entre o falar e o fazer na Educação Infantil.�

Atualmente, atuo como coordenadora e professora do curso de Pedagogia
e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMS.

As experiências vividas ao longo desses anos permitem-me dizer que
precisamos, cada vez mais, de profissionais sérios e comprometidos com a
educação da criança de até 6 anos, portanto, convido-a a partilhar do estudo
destes fascículos, nos quais buscamos garantir referenciais teóricos importantes
ao conhecimento da História da Educação e, de modo especial, pertinentes à
Educação Infantil.

No que se refere ao desenvolvimento do curso de Pedagogia para Educação
Infantil � modalidade a distância, meu entendimento é de que se todos nós
envolvidos no processo dermos nossa parcela de contribuição é possível
realizarmos o curso com grande qualidade.

Tenho sempre a expectativa de que podemos fazer o melhor, é só nos
dedicarmos um pouco. Juntos podemos transformar a realidade da Educação
Infantil em nosso país.

�Vamos Juntos� Sonhar Mais um sonho impossível; Lutar Quando é
fácil ceder; Vencer o inimigo invencível; Negar quando a regra é vender; Sofrer
a tortura implacável; Romper a incabível prisão; Voar num limite improvável;
Tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão; Virar esse mundo;
Cravar esse chão; Não me importa saber se é terrível demais;

Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz; E amanhã, se
esse chão que eu beijei for meu leito e perdão; Vou saber que valeu delirar e
morrer de paixão; e assim, seja lá como for vai ter fim a infinita aflição; E o
mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão .�

Sonho Impossível  � J. Darion - M. Leigh
Versão Chico Buarque e Ruy Guerra/1972

Ordália Alves Almeida

Olá!

Durante oito, dos vinte e dois anos que tenho de experiência no magistério, fui professora na rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul. Iniciei
minha atividade profissional aos dezoito anos, em 1984, e o clima propiciado pela reabertura política, após os 20 anos de arbítrio impostos pela Ditadura
Militar, definia minhas ações e de muitos outros jovens da década de 1980. Queríamos votar para presidente e tínhamos o sonho de construir um novo país.

Além de dar aulas, eu também cursava Pedagogia na UFMS e militava, tanto no sindicato de professores como em partido político.  Nesse clima, fui
construindo minha vida de professora e acredito que isso definiu muitas das coisas que hoje penso e continuo defendendo. A principal delas é que educação é
um direito e deve ser garantido a todos, especialmente às camadas a quem esse direito vem sendo negado sistematicamente em nosso país.

Em 1992, ingressei, através de concurso público, como professora na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Em 1994 comecei o curso de mestrado
em Educação, na Universidade Federal de São Carlos, onde apresentei, em 1998, a dissertação: �A alfabetização no Estado de Mato Grosso do Sul: 1979�
1990 � Limites e possibilidades das inovações metodológicas�.

Iniciei, em 1999, o curso de doutorado na USP e tive a oportunidade de realizar uma parte dos meus estudos na Universidade de Paris VIII, em Paris.
Lá aprofundei o estudo do conceito de relação com o saber desenvolvido por alguns pesquisadores franceses e apresentei, no início de 2003, a tese �Entre o
singular e o plural: relação com o saber e leitura nos primeiros anos de escolarização�.

Faça bom proveito dos fascículos de História da Educação!
Ana Lúcia Espindola

Caro profissional,

por acreditar nessa modalidade de ensino, a educação a distância - quando
sob o controle e a atribuição de instituições universitárias públicas - e por constatar
a seriedade e o comprometimento das pessoas envolvidas em sua execução, resolvi
assumir o compromisso desafiador e participar, a seis mãos, da elaboração deste
material de apoio com o objetivo de colaborar diretamente com a ação político-
pedagógica do professor que irá operar diretamente junto aos cursistas nas mais
distantes localidades do país.

Para tanto, contei com minha experiência de mais de vinte e quatro anos de
sala aula, quase a metade de meus aniversários, primeiro,  como professor da Rede
Estadual do Estado de São Paulo e, hoje, como professor do Departamento de
Educação, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul  em Campo Grande.
Some-se a esta experiência todo debate teórico que pude compartilhar, da graduação
ao doutorado, na PUC/SP, com professores e amigos nos muros da universidade,
mas, principalmente, na vida sindical e na militância partidária.

O peso de seu empenho e o comprometimento de sua ação são indispensáveis
para o sucesso do Curso de Pedagogia para Educação Infantil � modalidade a
distância. Frente às dificuldades conjunturais e estruturais existentes, acredito
que este curso possa ser mais um instrumento no combate às injustiças sociais.
Há problemas e limitações e isso significa que não devemos abrir mão desse
espaço, mas lutarmos juntos para preservá-lo e otimizá-lo ao máximo. Uma
educação fundada em princípios humanísticos, laica, democrática e voltada ao
pleno desenvolvimento intelectual dos segmentos sociais mais explorados em
nossa sociedade só se constrói mediante a nossa participação e compromisso. E
por que não podemos tê-la também a distância?

A minha participação neste momento, como já disse, se resumiu a produção
do texto que deve ser ampliado com outras leituras e discutido à luz dos conteúdos
do conjunto das disciplinas que compõem este curso. È uma pequena colaboração
para que você possa como professor desenvolver as condições para que as crianças
com as quais trabalha possam descobrir por si sós �novas verdades�. Na realidade,
trata-se de se criar oportunidades para a construção de um ser intelectual e
culturalmente autônomo.

Sobre isso, vale lembrar uma breve passagem de um outro Antonio (Antonio
Gramsci, pensador e revolucionário marxista � 1891�1937), já que sou Antonio
Ghiraldello. A certa altura de seus escritos Gramsci afirma: �Descobrir por si
mesmo uma verdade, sem sugestões e ajudas exteriores, é criação, mesmo que a
verdade seja velha, e demonstra a posse do método; indica que, de qualquer
modo, entrou-se na fase da maturidade intelectual, na qual se podem descobrir
verdades novas.� Acredito ser essa nossa maior contribuição.

Antonio Guiraldello
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PARA INÍCIO DE CONVERSA...

Até o presente momento, você tomou contato, por meio do primeiro
fascículo, com a temática relacionada com o lugar da infância, no contexto
histórico-educacional. Dando continuidade à proposta de História da
Educação, apresentamos o segundo fascículo que irá tratar de três
momentos da História do Brasil: o Período Colonial (1500 a 1822), o
Período Imperial (1822 a 1889) e a Primeira República (1889 a 1930).
Este fascículo se encontra dividido segundo os marcos cronológicos
tradicionais de nossa História, tendo como proposta a tematização da
História da Educação e da Educação Infantil no Brasil, situadas no quadro
mais amplo de nossa cronologia.

Na primeira parte, o capítulo I __ História do Brasil Colonial __,
apresentamos a História do Brasil nos seus aspectos mais gerais,
procurando situar o contexto histórico da formação do Estado português.
A partir desse ponto, iniciamos a discussão sobre a chegada dos
portugueses ao Brasil, o início da ocupação e a efetiva colonização do
país. Em uma perspectiva ampla, foram focalizados alguns temas
relacionados com os aspectos políticos, econômicos e sociais da vida
colonial.

No capítulo II __ A Educação na Colônia __, você tomará contato com
aspectos da História da Educação nos primeiros momentos de nossa História.
A educação, pensada como prática que atende a interesses exclusivos, e
voltada, no geral, a reforçar as diferenças econômicas, políticas, sociais e
culturais entre os grupos e classe social do Período Colonial.

No capítulo III __ A Criança no Brasil Colônia __, destacamos como se
processou o surgimento do sentimento de infância na Colônia, sem perder
de vista os aspectos relativos à gênese do cuidado e educação da criança
nesse período. Você poderá encontrar as primeiras iniciativas
institucionalizadas voltadas para o atendimento infantil.

Na segunda parte, capítulo IV __ Independência e a Formação da
Sociedade Nacional __, apresentamos a fase correspondente à formação
do Império. Nos aspectos ligados à vida imperial, optamos por enfatizar
os elementos históricos que ultrapassaram o sistema colonial e continuaram
vivos, presentes e ativos durante a nova fase. Nosso objetivo foi mostrar
que a história é formada por continuidades e rupturas, e não é constituída



HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
Em três momentos da

História do Brasil:
Período Colonial, Período Imperial

e Primeira República

Fascículo 2

8

por cortes lineares, em que haja uma transposição mecânica, em bloco, do
velho para o novo.

No capítulo V __ A Educação no Império __, abordamos a formação do
Estado e da sociedade nacional. Com isso, a educação no Brasil ganhou
nova configuração no contexto social.  Ainda que de forma tímida e
limitada, é possível falarmos do nascimento da institucionalização da
escola e de todo aparato necessário à sua manutenção. As Leis, os
quadros administrativo-burocráticos e as instituições escolares são o lado
mais visível dessas realizações que atendiam, em especial, aos filhos dos
segmentos médios das poucas cidades expressivas da época. Como você
verá, os filhos da aristocracia agrária, em geral, recebiam educação por
preceptores contratados exclusivamente para esse fim.

No capítulo VI __ A Criança no Brasil Império __, você terá a
possibilidade de aprofundar conhecimentos a respeito das primeiras
iniciativas voltadas ao cuidado e educação das crianças, no Brasil Colônia
e Império. Ressaltamos as Rodas dos Expostos, destacando textos muito
próximos de nossa realidade, para que se possa compreender a dinâmica
estrutural de um dos momentos mais longos da História da Assistência
Social no Brasil, uma vez que as Rodas dos Expostos recolheram crianças
de 1726 até meados dos anos de 1950.

Na terceira parte, capítulo VII __ Crise do Império e a Proclamação da
República __, você tomará conhecimento dos aspectos mais importantes
para a implantação do regime republicano no país.

No capítulo VIII __ A Educação na República Velha (1889 � 1930) __,
você tomará conhecimento dos grandes temas educacionais, que marcam
os anos iniciais da Primeira República, bem como das reformas
educacionais ocorridas nesse período.

No capítulo IX __ A Educação da Criança na Primeira República (1889�
1930) __, você terá acesso à gênese da institucionalização da educação
infantil no Brasil e suas principais características.
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O QUE PRETENDEMOS?

� Que você aprofunde seus conhecimentos sobre a História da
Educação no Brasil, sem perder de vista seus condicionantes históricos,
sociais, políticos, econômicos e culturais.

� Que você amplie seu referencial teórico sobre a consolidação dos
processos educativos voltados à infância no Brasil, tendo como
referência as primeiras iniciativas educacionais e suas bases de
sustentação.
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HISTÓRIA DO BRASIL COLONIAL

CAPÍTULO I

PRIMEIRA PARTE
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COMO TUDO COMEÇOU?

Em geral, quando se estuda a História do Brasil por uma vertente
tradicional, somos colocados de imediato ante um evento (o
descobrimento), sua datação (1500, século XVI) e alguns nomes (Pedro
Álvares Cabral e Pero Vaz de Caminha).  A um fato isolado é atribuído a
origem e o desenvolvimento da história da formação social brasileira.

Na realidade, como discutem alguns especialistas, a chegada dos
portugueses ao Brasil está envolta numa trama histórica mais complexa e
de maior dimensão temporal e espacial. O quadro histórico no qual se
situa é constituído por uma passagem importante da história do mundo
ocidental, sendo o descobrimento apenas uma página de um todo mais
complexo.

Os estudiosos de nossa formação histórica entendem que esse
acontecimento está imerso no conjunto das transformações que ocorrem
entre os séculos XI e XVI. Os principais elementos dessas mudanças podem
ser assim sintetizados: a crise progressiva do feudalismo e de toda
estrutura política, social, cultural e mental inerentes a esse sistema; a
revitalização das atividades comerciais de curta, média e longas
distâncias; o renascimento da vida urbana; o aparecimento de nova
cultura e de nova forma de pensar, ser e agir. Tudo isso vinculado ao
emergente poder da nova classe social que se desponta no fim da Idade
Média, ou seja, a burguesia comercial. Como se assinala, essa realização
portuguesa é um evento que se situa na longa passagem da Idade Média
para Idade Moderna. Um fato histórico que é herdeiro do velho, em
estágio de superação, e do novo, em fase de afirmação.

No contexto da transição para o capitalismo, é que se deu a formação
do Estado português (com a centralização do poder monárquico e a
garantia da unificação política do reino), sendo este resultado direto da
revolução de 1383�1385. A dinastia de Avis (1385�1580) e seu
primeiro rei D. João I são os frutos mais visíveis dessa revolução que
permitiu a unificação do poder e, portanto, o fim dos poderes
regionalizados da aristocracia feudal. Nesse sentido, a formação do
Estado patrimonialista e estamental pode ser entendida como
uma força política de conciliação que se colocou acima dos
interesses conservadores da aristocracia portuguesa (vinculados à terra e
à preservação de antigas formas de produção) e dos interesses
emergentes da burguesia comercial lusitana. Ao mesmo tempo, foi o
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principal instrumento da expansão marítima que levou Portugal a se
propagar comercialmente, a partir do século XIV, e a iniciar o processo
de colonização das novas terras nas primeiras décadas após a ocupação
das terras descobertas. Sobre sua composição política, sobre sua
natureza (Estado patrimonial) e sobre seu papel como instrumento na
expansão marítima observe a seguinte passagem de Raymundo Faoro:

Verdade que a nobreza não desapareceu, nem perdeu o papel
de fator do poder, sequer se transformou ou em elite nominal de
conduzir a economia e partilhar a direção da sociedade, instalou-
se a burguesia, transformada de grupo de pressão em, também
ela, fator do poder. Não se limitava a atuar, perdida nos conselhos
municipais, nas pressões urbanas, sobretudo de Lisboa, Porto e
Santarém, ou vez ou outra, nas Cortes. Ela estava dentro do Estado
(...) a burguesia havia conquistado o seu lugar: mas, sobre ela,
havia uma cabeça , dona da maior riqueza, a proprietária virtual
de todo o comércio, cabeça com idéias projetos, e planos. (...)
De senhor virtual do território eleva-se o Estado, em nome do rei,
�em agente econômico extremamente ativo (como forçava as casas
senhoriais a lançarem-se nos empreendimentos comerciais-
marítimos), buscando na navegação oceânica e respectivos
tráficos, bem como em certas atividades industriais novas as rendas
que a terra já não lhe dá em montante que satisfaça as
necessidades crescentes e que a contração lhe nega no mercado
interno�. Para isso o Estado se aparelha, grau a grau, sempre
que a necessidade sugere, com a organização político-
administrativa, juridicamente pensada e escrita, racionalizada
pelos juristas. (FAORO, 1984, p. 45)

ESTADO PATRIMONIALISTA: O patrimonialismo, organização
política básica, fecha-se sobre si própria com o estamento, de
caráter marcadamente burocrático. Burocracia não no sentido
moderno, com aparelhamento racional, mas de apropriação do
cargo � o cargo carregado de poder próprio, articulado com o
príncipe, sem a anulação da esfera própria de competência. O
Estado ainda não é uma pirâmide autoritária, mas um feixe de
cargos, reunidos por coordenação, com respeito à aristocracia
dos subordinados. (FAORO, 2001, p. 102)
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ESTAMENTO: Há estamentos que se transformam em classes que
envolvem para o estamento � sem negar seu conteúdo diverso. Os
estamentos governam, as classes negociam. �Os estamentos são
órgãos do Estado, as classes são categorias sociais� (econômicas)
(...) Reduzido o estamento a uma comunidade de dependentes do
tesouro da Coroa (portuguesa), haverá a sua degradação à
burocracia � embora uma burocracia de caráter aristocrático,
com uma ética e um estilo de vida particularizados, impregnado
do espírito pré-capitalista. (FAORO, 2001, p. 62-3).

Como se observa, a formação do Estado teve papel fundamental no
desenvolvimento das atividades comerciais portuguesas. Ao lado da
unificação do poder político nas mãos da nobreza lusa (Coroa portuguesa)
outros fatores estão associados ao sucesso do grande empreendimento
português. Entre esses, destacam-se: a atração pelo ouro e pelas
especiarias; o elevado preço dessas últimas (noz-moscada, gengibre,
canela, cravo, pimenta, etc.) em função do monopólio árabe em
Alexandria (Egito) no mercado europeu; o desenvolvimento de novas
técnicas e instrumentos de navegação (cartas de navegação, o quadrante,
o  astrolábio, a construção de  caravelas, etc.);  o surgimento de nova
mentalidade e a valorização, com ela relacionada, do conhecimento
fundado na experiência;  a valorização do gosto pela aventura marítima
diante do que ainda se tinha por descobrir nos mares, oceanos e
continentes inteiros.

O conjunto de todos esses elementos revela quanto Portugal sintetizava as
condições históricas necessárias para iniciar, ao lado da Espanha, o
grande empreendimento marítimo e comercial que, segundo o historiador
português, José Hermano Saraiva (1981), se assemelhava a uma
�gigantesca epopéia coletiva�.

PARA SABER MAIS E REFLETIR

A Geografia teve papel de fundamental relevo na história das
navegações. Ela não explica, por força própria, os
acontecimentos que iriam engrandecer o século. Indica,
entretanto, a causa dos fracassos das tentativas italianas, cujo
ativo comércio medieval as privilegia para buscar, por via
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marítima, as fontes das preciosas mercadorias. A Geografia, se
elevada a causa autônoma, sugeriria aos espanhóis o comando
da empresa ultramarina, cujo povo estava ativamente empenhado
nas trocas mediterrâneas. A conjugação de outros fatores,
todavia, além do cais europeu, assentado nas costas portuguesas,
elegeu Portugal para a aventura ultramarina. Os séculos XIII e XIV
concentraram, na costa portuguesa, o comércio atlântico, de troca
de produtos locais ou no trânsito de especiarias vindas do
Mediterrâneo. Nos dois extremos � Mediterrâneo e Flandres � as
atividades marítimas se expandiram para o norte da África e
para a França e a Inglaterra. Uma obra legislativa, de seguros
marítimos e participação nas sociedades do mar, acompanhou
essa áspera, duvidosa e difícil trajetória. Um elemento deu
unidade, alma e energia ao chamado �milagre luso� (Renan) ou
ao �enigma português�: o Estado, de origem patrimonial,
articulado ao estamento.  (FAORO, 2001, p. 67)

ENTRE OUTRAS REALIZAÇÕES PORTUGAL CHEGA AO BRASIL

Impulsionado pelo grande empreendimento
comercial, Portugal realiza verdadeiro salto
histórico em relação à velha Europa. Todos os
acontecimentos posteriores à revolução de 1838�
1835 estão vinculados ao sucesso e ao fracasso
de sua saída para o mar.

O primeiro grande feito da Coroa portuguesa,
considerado marco de sua política de expansão
ultramarina, foi a conquista de Ceuta, no norte da
África, em 1415. A ela se somaram outras
conquistas que antecedem a chegada de Portugal ao Brasil.  Portugal inicia
a abertura da rota atlântica para as Índias orientais, contando sua posição
geográfica favorável, e consolida sua hegemonia comercial superando as
cidades italianas de Gênova e Veneza. Promove o reconhecimento e a
exploração da costa ocidental do continente africano com o
estabelecimento de uma série de feitorias. Ultrapassa o Cabo do Bojador,
(1434) com Gil Eanes, até a passagem do Cabo da Boa Esperança, no
extremo sul do continente (1487), com Bartolomeu Dias.

BRASIL 500 ANOS: pré-1500-1530,
v. 1, p. 36;
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Com a entrada no Oceano Índico, chega finalmente à Índia, com Vasco
da Gama e, posteriormente, à China e ao Japão. Observe como Luís de
Camões (1524�1580) e Fernando Pessoa (1888�1935) registram
mediante a linguagem poética, fonte indispensável para o historiador e
para a História, as dificuldades e os desafios diante do grande mar
(Oceano Atlântico) ainda por conquistar:

�Os Lusíadas� (sobre o escorbuto)

E foi que, de doença crua e feia,
A mais que eu nunca vi, desesperaram
Muitos a vida, e em terra estranha e alheia
Os ossos pera sempre sepultaram
Quem haverá que, sem o ver, o creia,
Que tão disformemente ali lhe inchavam
As gengivas na boca, que crescia
A carne e juntamente apodrecia?

Apodrecia cum fético e bruo
Cheiro, que o ar vizinho inficionava.
Não tínhamos ali médico astuto,
Sururgião sutil menos se achava;
Mas qualquer,  neste ofício pouco instruto,
Pela Carne já podre assi cortava
Como se fora morta, e bem convinha,
Pois que ficava quem tinha.

Enfim que, nesta incógnita espessura,
Deixamos pera sempre os companheiros
Que tal caminho e em tanta desventura

Foram sempre connosco aventureiros
Qão fácil é ao corpo a sepultura!
Quaisquer ondas do mar, quaisquer outeiros
Estranhos, assi mesmo como aos nossos ,
Receberão de todo o ilustre os ossos.
(Camões, Canto V, 5 � fragmento)

�Mar Português�
Ó mar salgado, quanto do teu sal
São lágrimas de Portugal!
Por te cruzarmos, quantas mães choraram!
Quantos filhos em vão rezaram!
Quantas noivas ficaram por casar
Para que fosses nosso, ó mar.

Valeu a pena? Tudo vale a pena
Se a alma não é pequena.
Quem quer passar além do Bojador
Tem que passar além da dor.
Deus ao mar o perigo e o abysmo deu,
Mas nelle é que espelhou o céu.
(Pessoa, Mensagem)

Aprofundando suas incursões em mar aberto, Portugal ocupa algumas ilhas
do Atlântico, nas primeiras décadas do século XV, e inicia uma experiência
diferente da realizada ao longo da costa africana ocidental. Na Madeira,
nos Açores, São Tomé e nas ilhas do Cabo Verde, iniciaram significativas
experiências de cultivo, principalmente de cana-de-açúcar em grande escala
e empregando trabalho escravo. Experiências que contribuiriam no futuro
para a exploração econômica das terras do Novo Mundo, não por meio de
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postos fortificados de comércio (Feitorias), mas pela sistemática colonização.
Já no final desse século, assina-se com a Espanha o Tratado de Tordesilhas
(1494), dispondo o meridiano divisório a 370 léguas a oeste dos Açores e
de Cabo Verde, garantindo, sob domínio, as terras localizadas a leste desse
marco.

Diante do exposto, constata-se que a chegada da expedição de Pedro
Álvares Cabral ao Brasil é resultado de longo processo histórico para o
qual Portugal foi se qualificando em vários sentidos (econômico, político,
social e cultural), entre os séculos XIV, XV e XVI, à frente e, posteriormente,
ao lado de outras nações européias. Sua opção pelo mar, que estimulou e
ao mesmo tempo foi estimulada pelo empreendimento comercial, ajudou a
lançar a Europa para fora de si mesma e escrever um dos capítulos mais
instigantes da História moderna. A esse respeito vale observar as palavras
do historiador marxista brasileiro:

Em suma e no essencial, todos os grandes acontecimentos desta
era a que se convencionou com razão chamar de �descobrimentos�,
articulam-se num conjunto que não é senão um capítulo da história
do comércio europeu. Tudo que se passa são incidentes da imensa
empresa comercial a que se dedicam os países da Europa a partir
do séc. XV e que lhes alargará o horizonte pelo oceano afora.
Não têm outro caráter a exploração da costa africana e o
descobrimento e a colonização das ilhas pelos portugueses, o roteiro
das Índias, o descobrimento da América, a exploração e ocupação
de seus vários setores. (PRADO Jr. 1985, p. 14)

O BRASIL COLONIAL (1500�1822)

Na era do mercantilismo, o comércio foi o grande motor da economia
européia e da vida em geral. Sua força tudo transforma, movimenta,
envelhece, faz nascer e revoluciona. Sob seu estímulo, novo mundo se
configura. Distâncias são vencidas, obstáculos são transpostos, o
desconhecido aos poucos vai se revelando, povos e culturas são destruídos,
novas culturas vão se formando, novas classes sociais vão se desenhando e
novas formas de poder e controle social vão se impondo.  Um mundo
saído das cinzas da Idade Média, do feudalismo em crise estrutural, mas
que nasce da composição e da superação do velho. Nesse contexto, ao
lado de outros povos, Portugal emerge e se afirma como poderoso agente
desse tipo de capital.
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MERCANTILISMO: O conjunto de idéias e práticas econômicas
que caracterizam a história econômica européia e particularmente
a política econômica dos Estados europeus durante o período
situado entre os séculos XVI e XVII. (FALCON, 1982, p. 59)

Assim como o comércio foi o responsável pela chegada de Portugal ao
Brasil, em certo sentido o próprio comércio determinou também quando e
de que forma a nova terra deveria ser incorporada econômica e
politicamente ao mundo dos negócios portugueses. Até as primeiras
décadas do século XVI, as terras encontradas não despertavam nenhum
interesse comercial. Diferentemente das colônias espanholas, a portuguesa
não oferecia nada que pudesse ser rentável em curto prazo, que
justificasse, desde o primeiro momento, a maior presença física e
investimentos portugueses no solo recentemente conquistado.

O interesse português nesse período se destinava fundamentalmente às
Índias, tendo em vista a potencialidade desse mercado quanto à oferta de
produtos de reconhecido valor na Europa. No entanto, o território
descoberto não ficou totalmente abandonado. Iniciou-se, já nos primeiros
anos após a chegada de Cabral, a exploração do pau-brasil, tendo como
suporte o sistema de feitorias.

A idéia efetiva de uma colonização oficial e sistemática surgiu em 1530,
com a expedição de Martin Afonso de Sousa. As incursões de mercadores
franceses na costa brasileira à procura de pau-brasil, diante da
possibilidade de eles mesmos ocuparem as novas terras, impuseram à
Coroa portuguesa, como meio seguro e efetivo de domínio, a ocupação
econômica, política, militar e cultural da Colônia. Com essa decisão,
Portugal dá início ao processo de colonização do Brasil de forma a
integrá-lo economicamente no circuito da grande atividade mercantil.

O início desse processo, em 1534, dá-se com divisão do Brasil em
capitanias hereditárias, entregues a membros da pequena nobreza. Como
capitães-donatários, cabia-lhes a função, à custa própria, de estimular o
povoamento, dando início à colonização do território de suas capitanias.
Em 1548, existiam dezesseis capitanias vivendo do comércio com Portugal,
para onde mandavam açúcar, algodão, tabaco e produtos extraídos da
floresta.
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As funções da Colônia em relação à
Metrópole portuguesa marcaram
profundamente a vida colonial em toda sua
extensão.  Todos os seus elementos, todas as
estruturas, todas as suas instituições e seu
futuro estavam previamente definidos pela
sua situação perante a Metrópole. A
educação, a educação escolar e a cultura no
Brasil Colonial, enquanto partes dessa
totalidade, não fugiam à regra e seus limites
e possibilidades estavam circunscritos a essa
situação.  A Colônia deveria funcionar para
a Metrópole, e isto determinava a sua
existência e a rotina da vida colonial.  Sobre
os limites impostos a este tipo de Colônia,
colônia de exploração assim se manifesta
Florestan Fernandes:

Nem a Metrópole nem as nações que detinham a hegemonia do
comércio e das finanças no mercado mundial tinham interesse
ou estavam empenhadas em imprimir à produção e ao mercado
coloniais do Brasil um padrão de organização e de crescimento
análogo ao que tinha vigência institucionalizada na Europa.
(FERNANDES, 1977, p.18)

O peso de toda a estrutura colonial recaía fundamentalmente sobre o
senhor de engenho (o colonizador português do território das capitanias
hereditárias) e o escravo. Ambos eram parte desse sistema, embora
integrados de forma bem diferenciada, que deveria atender aos interesses
e à dinâmica do capital mercantil.

A transferência de núcleos de imigrantes portugueses, que em sua maior
parte constituiu os setores privilegiados da economia e da sociedade
coloniais, não se prendia ao fato de criar no Brasil uma extensão
econômica, social, política e cultural similar à existente em Portugal. Ao
contrário, o povoamento resultava da necessidade de os agentes externos
(Coroa portuguesa, comerciantes do reino e os núcleos estrangeiros que
�manipulavam os nervos das economias coloniais�) criar as condições
necessárias para produção de algo atrativo para a reprodução do capital
mercantil. Como afirma Florestan Fernandes: �O povoamento resultava da
necessidade de produzir o butim. Este não existia pronto e acabado. Para
colhê-lo era preciso produzi-lo�.

Banco de Imagens Expoente.
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Com a política de povoamento, a Metrópole fixa seu parceiro em solo
colonial. O senhor de escravo e de engenho surge como parte desse
processo.  Como �sócio� menor, participará diretamente na produção do
butim sem nenhum tipo de controle sobre os agentes externos e sobre seus
interesses particulares.  Suas funções e seu poder começam e terminam
dentro da grande propriedade, na administração das terras, na venda de
seus produtos e, principalmente, no controle férreo do tipo de trabalho que
permitiu o funcionamento de toda a estrutura colonial: o trabalho escravo.
Vejamos essa situação pelas palavras de Florestan Fernandes:

Ele (o senhor de engenho) se singularizava historicamente, ao
contrário, como um agente econômico especializado, cujas
funções construtivas diziam respeito à organização de uma
produção de tipo colonial, ou seja, uma produção estruturalmente
heteronômica, destinada a gerar riquezas para a apropriação
colonial. Uma das conseqüências dessa condição consistia em
que ele próprio, malgrado seus privilégios sociais, entrava no
circuito da apropriação colonial como parte dependente e sujeita
a modalidades inexoráveis de expropriação controladas
fiscalmente pela Coroa ou economicamente pelos grupos
financeiros europeus, que dominavam o mercado internacional.
(FERNANDES, 1976, p. 16)

No entanto, se o mercado internacional controlava e limitava os ganhos do
senhor, isso não significava que este último não participasse da
apropriação colonial. Seus ganhos estavam diretamente ligados à
expropriação de terras e à expropriação do trabalho escravo. Dessa
forma, garantia parte do que era produzido na Colônia, embora não
tivesse grande margem de autonomia. Não tendo nenhum tipo de controle

e poder sobre os
mecanismos externos,
sua única saída era
mediante a intensiva e
extensiva expropriação
do que era produzido
pelo trabalho
compulsório.

Fonte: Grandes Personagens da Nossa História. Editora abril cultural, p. 70.
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Recaía sobre a escravidão, primeiro das
comunidades indígenas (subjugadas em
tempos e em espaços distintos) e
posteriormente sobre o negro africano,
o peso de todo o processo colonial. Essa
modalidade de trabalho compulsório foi
a base de toda a complexa estrutura
colonial. A economia escravista
sustentava ao mesmo tempo: o poder
senhorial e seus recursos; o mercado
colonial e sua integração ao mercado
internacional; os lucros dos
comerciantes portugueses e todo o comércio triangular entre África
(escravo), Brasil (produtos coloniais) e Portugal (produtos do reino); os
ganhos da Coroa em forma de impostos; e o capital mercantil que
controlava a distância, como afirma Florestan Fernandes, todas as
�nervuras� do comércio internacional.  A esse respeito, suas palavras são
conclusivas:

O escravo era propriedade do senhor e também contava como
quase a totalidade do seu fundo de capital (...) a escravidão colonial
e mercantil não fora erigida para ser um �negócio privado� (um
negócio particular do senhor ) no sentido estrito e preciso do
capitalismo industrial. Ela deveria produzir e reproduzir um butim,
a ser compartilhado pelo senhor, pela Coroa e seus funcionários ,
pelos negociantes metropolitanos e ultrametropolitanos. Esse butim,
no plano em que se dava a partilha colonial dos frutos da pilhagem,
perdia qualquer ligação com as suas origens. Aí, nem a produção
escravista nem a propriedade do senhor contavam para qualquer
efeito. O que importava eram as �mercadorias� e as �riquezas�
que entravam, através desse singular rateio � provavelmente o mais
odioso tipo de pilhagem da história humana � na circulação
engendrada pelo capital mercantil. É deste patamar que se desvenda
o que era a escravidão colonial e mercantil como uma totalidade,
bem como eram seus laços com um capitalismo comercial de
pilhagem, com as irradiações que ele estabelecia na direção da
economia colonial e no seio da economia metropolitana, das
economias comerciais hegemônicas e do mercado mundial.
(FERNANDES, 1977, p. 22)

FONTE: Grandes Personagens
da Nossa História. Editora abril
cultural, p. 147.
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As funções da colonização (Colônia de exploração), sua finalidade diante
dos agentes metropolitanos, o controle político da Coroa portuguesa (rei,
nobreza e aristocracia), a opção pelo trabalho mais rentável (escravidão)
e o tipo de classe dominante que foi se formando no Brasil são alguns dos
fatores que determinaram o destino, a vida e o futuro dos descendentes
das populações escravizadas no Brasil, entre os séculos XV e XIX. A
situação social dos membros das comunidades indígenas e dos
afrodescendentes no Brasil contemporâneo não está dissociada da forma
como essas populações foram incorporadas ao processo produtivo
colonial.  Por que os mais empobrecidos no Brasil de hoje são justamente
os descendentes dos povos que aqui foram escravizados? Como foi
produzida a miséria e a desigualdade social no Brasil? Como continuam
sendo produzidas?  O que é cidadania e ser cidadão numa sociedade de
herança colonial que potencializa a acumulação de riqueza, mas,
também, a miséria?

PARA SABER MAIS E REFLETIR

No Brasil, as crianças das aldeias indígenas correm risco de morrer
antes de completar um ano. A taxa de mortalidade infantil nessas
comunidades chega a ser o dobro da registrada no Nordeste do
país, um dos campeões da América Latina em morte de crianças.

Segundo números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), a cada mil crianças nascidas vivas, 27 morrem antes de
completarem um ano. Esse número sobe, e muito, quando
consideradas apenas as crianças de aldeias indígenas. No Estado
de Mato Grosso do Sul, a taxa de mortalidade infantil nas aldeias
indígenas chega a 60,5 por mil. Em algumas comunidades, a
taxa apresentada é de 99,3 por mil.� ( Fonte: Informativos �
Últimas do MST 30/07/05 � www.mst.org.br/ )

Conforme dados do IPEA, de 1999, a população negra
representa mais de 64% dos 53 milhões de pobres do país, sendo
69% destes, indigentes. O analfabetismo atinge 25% da
população negra __ e 10% na população não-negra; no Ensino
Superior, os negros ocupam apenas 2% das vagas, enquanto 98%
são ocupadas por não-negros; 52% dos domicílios ocupados por
famílias negras não apresentam saneamento básico, contra 28%
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dos domiciliados ocupados por brancos; 63% das crianças que
trabalham indevidamente no País são negras, e 37% não-negras.
O trabalho escravo, o subemprego e o desemprego afetam em
maior índice os brasileiros afrodescendentes; quanto aos salários,
as mulheres negras ganham menos que as brancas, estão na base
da pirâmide da exclusão social e da miserabilidade da
população brasileira.

Fonte: União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação

PARA QUE TUDO ISSO FUNCIONASSE PARA PORTUGAL

Nos três séculos que marcaram o Período Colonial, foi vital a organização
de um ordenamento burocrático de poder que assegurasse a Portugal o
domínio político e econômico sobre sua maior colônia. Toda essa estrutura
estava submetida à Coroa portuguesa que concentrava à distância todo o
poder e transferia algumas poucas funções aos seus representantes
políticos e administrativos. Como uma empresa voltada para fora, a
estrutura colonial (capitanias hereditárias, povoamento das terras, a
grande propriedade, o poder senhorial e o trabalho escravo) só
funcionaria perante a presença de instituições e mecanismos de poder e
controle político, econômico e social. A representação abaixo dá a idéia
desse complexo e de como funcionava.

O governador-geral, instituído em 1548 e instalado na Bahia, era a
autoridade máxima na Colônia com funções definidas e claramente
centralizadoras. A partir dessa data, com a condução de Tomé de Sousa ao
posto mais alto da burocracia colonial, os governadores de capitanias e
demais órgãos deixam de estar dispersos e afastados do controle imperial:

Câmaras Municipais/Municípios

Capitanias Hereditárias

Governadores de Capitanias

Governador-Geral

Capitão Mor/
Forças Armadas

Provedor Mor/
Fazenda

Ouvidor Mor/
Justiça
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O governo geral cuidaria, sobretudo, da defesa contra o gentio e
da defesa contra o estrangeiro, com o cuidado de vigiar.
Disciplinaria os donos de embarcações, perturbadoras das relações
entre as capitanias, ao abrigo das linhas oficiais. Ninguém daí por
diante poderia constituir e armar navios e caravelões sem licença,
vedado ao colono o comércio com os índios senão pelos cânones
aprovados pelo governo. Os moradores não podiam, também,
entrar no sertão, sem a licença direta do soberano. Estas diretrizes,
no conjunto, indicam a consciente e deliberada preocupação de
reduzir o espaço ao espaço administrativo, mantendo o caranguejo
agarrado à praia. O povoamento e a colonização deveriam estar
ao alcance dos instrumentos de controle e de repressão da
metrópole, de seus navios e das suas forças obedientes na Colônia.
(FAORO, 2001, p. 168)

Os demais órgãos administrativos assumem funções específicas votadas
para finalidades idênticas às que motivaram a criação do governo geral.  As
forças armadas de uma capitânia, por exemplo, eram formadas por três
segmentos diferentes: A tropa de linha, em geral, era composta por
segmento de portugueses e quando necessário era engajada gente branca
da Colônia. Quando necessário, as autoridades recrutavam, entre os
habitantes da Colônia, tropas auxiliares e formavam as milícias. E, por
último, eram formadas as ordenanças, com base no recrutamento do
restante da população masculina, que tinham uma atuação mais localizada
e voltada ao controle de tumultos e outros acontecimentos extraordinários.

Ao ouvidor-mor e ao provedor-mor cabiam responsabilidades específicas e
não subordinadas ao governador. Sob o primeiro pesava a
responsabilidade quanto à justiça nas capitânias e, ao segundo, organizar,
racionalizar e contabilizar a cobrança de impostos.  Com o apoio dos seus
agentes diretos, a Coroa portuguesa completava sua obra de absorção e
incorporação dos assuntos públicos da Colônia à sua autoridade.

Como parte constitutiva dessa máquina burocrática, localizadas nas vilas e
nas cidades, as câmaras municipais eram submetidas, em parte, ao poder
e controle dos homens bons, ou seja, aos proprietários de terras e
escravos.  Sua composição era formada por membros natos e por
membros eleitos. Nas eleições desses últimos, não votavam artesãos,
negros, mulatos e cristãos-novos.
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As Câmaras tinham patrimônio e finanças próprias. Arrecadavam tributos,
julgavam crimes, dispunham sobre o abastecimento e a segurança das
vilas, cidades e propriedades rurais. Também se dedicavam e cuidavam de
pontes e vias públicas incluídas em seu patrimônio. No entanto, mesmo
com essas amplas atribuições, sua autonomia era relativa e seu poder
limitado.

O município, com sua autonomia tolerada e medida, estimulada
para cumprir os desígnios do soberano, transformava, com
simplicidade as rendas e tributos em moeda, ou valores redutíveis
contabilmente à moeda. A economia natural, sempre possível de
se fixar na empresa agrária, seria, desta sorte, triturada. As
receitas públicas valiam bem algumas migalhas de liberdade. Os
interesses régios tinham, desde logo, defensores institucionais,
para resguardá-los contra o indígena, o estrangeiro e o fazendeiro
que, com base na sesmaria, pretendesse ares de potentado.
(FAORO, 2001, p. 171)

Diante de toda essa edificação, a Colônia vai sendo esvaziada quanto a
qualquer possibilidade de autonomia política, social, jurídica e econômica.
Como diz FAORO: �O governo geral não nasce da ruína da Colônia, mas
da esperança de seus lucros� (1984, p. 142). Na realidade, todos esses
órgãos, instituições e repartições coloniais funcionavam como suporte
jurídico, político, militar e ideológico para a produção e reprodução do
butim que alimentava o mercado metropolitano e o mercado internacional.



HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
Em três momentos da

História do Brasil:
Período Colonial, Período Imperial

e Primeira República

Fascículo 2

26



HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
Em três momentos da
História do Brasil:
Período Colonial, Período Imperial

e Primeira República

Fascículo 2

27

EDUCAÇÃO NA COLÔNIA

CAPÍTULO II

PRIMEIRA PARTE
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EDUCAÇÃO NA COLÔNIA

No outro dia, chegamos à boca de um rio, onde caberiam nossos
botes menores, para desembarcar. De lá a gente avistou as criaturas.
Eram homens nus que andavam pela areia, com suas �vergonhas� de
fora. Tinham lanças, arcos e flechas afiados e coloridos. O
mensageiro do capitão pediu e eles então pousaram as armas. Ali
não se sabia quem estava com medo de quem. Acho que não
chegamos às Índias, mas os batizamos de �índios� assim mesmo.
(GODOI, 2001, p. 31)

Primeiramente, gostaríamos de salientar que a História da Educação no
Brasil não começou com a chegada dos portugueses. É preciso lembrar
que havia nessas terras culturas e comunidades indígenas com formas
próprias de transmitir seus valores, hábitos, práticas e crenças às gerações
mais jovens. Não existia, neste período, uma escolarização da educação,
e todos os ensinamentos ocorriam, essencialmente, através da experiência,
da participação direta das crianças em todas as atividades desenvolvidas
pelos adultos. Eram outros valores e outra forma de organizar a
transmissão desses valores. Como eram sociedades de tradição oral, muito
de sua educação era feito por meio dos mitos. Não havia escola e a
educação se processava de forma assistemática, com as crianças
aprendendo aquilo que precisavam para a vida na comunidade, mas:

O tempo de aprender não está restrito apenas na passagem do
que se poderia chamar infância para a idade adulta, mas é
contínuo, pois os adultos devem estar sempre preparando-se para
assumir responsabilidades concernentes aos mais velhos, pois,
quando atingirem esta faixa de maturidade, terão outras funções
a desempenhar para as quais devem igualmente estar preparados.
(CALEFFI, 2004, p. 41/2)

Entretanto, com a chegada dos portugueses em 1500 e, posteriormente, dos
jesuítas em 1549, começou um processo que visava � mais que educar � a
converter as comunidades indígenas brasileiras à fé cristã, bem como aos
valores e padrões da cultura européia. Alguns padres e irmãos jesuítas vieram,
chefiados por Manoel da Nóbrega, com o propósito de dar início a esta tarefa.
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1 � Portanto, conforme aponta Del Priore, do sucesso da missão que seria realizada aqui, dependia, em grande
parte, �a afirmação da Companhia de Jesus�. (DEL PRIORE, 1991, p. 11)

PARA SABER MAIS E REFLETIR

A Companhia de Jesus foi fundada em Paris, em 1534, pelo
espanhol Santo Inácio de Loyola como um braço da Contra-
Reforma. Além da intenção educativa professada, representava
também um esforço da Igreja Católica Apostólica Romana para
se contrapor ao avanço protestante que se verificava então.

Conforme aponta um autor do século XIX, José Ricardo Pires de Almeida
(2000), os jesuítas chegaram ao Brasil quinze anos depois da fundação
da ordem e um ano antes de sua aprovação por Paulo III1 . Ainda,
segundo o mesmo autor, o primeiro a chegar foi o Padre Manoel da
Nóbrega, que veio acompanhado de outros cinco jesuítas, instalando-se
em Salvador. Em 1553, Nóbrega tomou conhecimento da chegada de
outros seis jesuítas, dentre os quais José de Anchieta, figura de grande
destaque na educação brasileira desse período. Anchieta iria, após sua
ordenação como padre � que já ocorreu em terras brasileiras, fundar
escolas em todos os lugares onde os jesuítas se fixaram. Almeida (2000)
nos mostra, pelas palavras de um padre jesuíta da época, um �retrato dos
primeiros tempos da fundação do estabelecimento literário de São
Vicente�:

Quase não havia populações indígenas perto do mar (principal
objetivo da missão) e não era conveniente abandonar os
portugueses. O padre Leonardo descobriu um meio engenhoso
de exercer a caridade: com um dos mais robustos irmãos, experto
em língua, caminhou através de ásperas montanhas, mais
impraticáveis então que hoje, pelas velas dos gentios que
habitavam no seio das florestas virgens; obteve por sua autoridade
e ajudado pela língua eloqüente de seus companheiros, que se
lhes confiassem seus filhos, porque desejava conduzi-los para o
litoral e educá-los no meio dos portugueses, ensinando-lhes as
coisas da fé, depois de tê-los regenerado pela água do batismo.
Era uma tarefa muito difícil que empreendia o padre porque,
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para estas pessoas, retirar-lhes os filhos é a mesma coisa que
arrancar-lhes o coração; mas isto estava, sem dúvida, na vontade
de Deus e o padre os conduziu em grande número, como cordeiros,
à casa de São Vicente onde, com os mestiços da localidade e
alguns órfãos vindos de Portugal, formou um seminário, onde lhes
ensinava a falar português, a ler e a escrever depois o latim aos
mais hábeis; e acima de tudo os bons costumes e a doutrina cristã.
(VASCONCELOS, apud. ALMEIDA, 2000, p. 26)

Podemos perceber, pelas palavras de padre Leonardo, a intenção dos
jesuítas em, antes de tudo, realizar um processo de conversão dos pequenos
indígenas à fé cristã, para, posteriormente, dar-lhes um pouco de instrução.

Era preciso aculturar os indígenas "aos valores espirituais e morais da
civilização ocidental e cristã" (MATOS, apud RIBEIRO, 1984, p. 23/4) para
que a colonização portuguesa alcançasse êxito. Assim, a educação
escolarizada se instituiu como forma de responder aos interesses de uma
classe dirigente vinda de Portugal e aos interesses da metrópole.

Até 1580, ou seja, por mais de 30 anos, a responsabilidade pela educação
escolarizada na Colônia ficou sob encargo unicamente da ordem jesuítica
que montou, com o devido apoio da Coroa portuguesa � até o ano de sua
expulsão da Colônia, em 1759 � enorme sistema de ensino com uma rede
que contava com vários colégios, seminários e até mesmo um recolhimento
feminino.

PARA SABER MAIS E REFLETIR

Os Recolhimentos eram tipos de internatos onde os curumins
eram recolhidos para receber a educação jesuítica.

A prioridade dos jesuítas recaía na educação indígena, não tendo
nenhuma preocupação em educar ou mesmo catequizar os filhos dos
escravos negros, tendo havido até mesmo proibição de matrícula e
freqüência de alunos mestiços por parte dos sacerdotes. É importante
lembrar que a polêmica sobre a presença de alma em negros e índios
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perpassava também a concepção da Igreja católica e, conseqüentemente,
a dos padres jesuítas.

Além de angariar novos sacerdotes para garantir a continuidade da
ordem religiosa, convertendo e aculturando os nativos, Xavier explica outra
função da Companhia de Jesus:

Na verdade, tratava-se de uma ação concentrada e temporária,
"heróica" como adjetivam nossos historiadores, para abrir
espaços, sondar terreno e criar condições para o efetivo
povoamento da Colônia. Este certamente não se faria através
daquela ralé que aqui se instalara ou por nativos que sequer
conheciam as técnicas mais elementares de agricultura e pastoreio,
para a produção da subsistência. (XAVIER, 1994, p. 41)

O plano de estudos traçado pelo padre Manoel da Nóbrega � para os
índios primeiramente, e os filhos dos colonos em segundo lugar � começava
pelo aprendizado do português, doutrina cristã e a escola de ler e escrever.
Havia, em caráter opcional, o ensino de canto orfeônico e de música
instrumental e, ao final, uma dupla possibilidade: seguia-se o aprendizado
profissional e agrícola ou aulas de gramática e viagem de estudos à Europa.
O que se percebe, no entanto, é que somente os filhos dos colonizadores
seriam instruídos. Às crianças indígenas caberia apenas a catequização.

PADRE MANOEL DA NÓBREGA
De forma geral, os colégios jesuíticos em terras brasileiras contavam com quatro graus de
ensino:

a) o curso elementar, onde se aprendia a ler, escrever e contar, bem como a doutrina
católica;

b) o curso de humanidades, onde se aprendia gramática, humanidades e retórica;

c) o curso de artes, onde eram oferecidos, em três anos, cursos de lógica, física,
matemática, ética e metafísica;

d) o curso de teologia, onde, em quatro anos, se formava em grau de doutor. Lá se
aprendia teologia moral e teologia especulativa.

Os dois últimos cursos apenas eram oferecidos em alguns colégios. (ALENCAR, 1997, p. 34)
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Os jesuítas faziam jus à expressão "companhia" que os nomeava, dada a
forma militarista com que se organizavam e o jeito como ministravam seus
ensinamentos:

Os jesuítas preocupavam-se muito com a hierarquia e a disciplina
das aulas. Tal como nas escolas européias medievais, a hierarquia
e a disciplina � inclusive os castigos corporais � eram consideradas
educativas por si próprias, além de facilitarem o ensino. O objetivo
era desenvolver nos alunos o senso de responsabilidade, a
solidariedade de grupo e a obediência à autoridade. (ALENCAR,
1997, p. 34)

Como um cirurgião que dá um botão de fogo ao seu filho ou lhe
corta uma mão em que entram herpes, o qual ainda que pareça
crueldade não é, se não misericórdia e amor, pois com aquela ferida
lhe sara todo o corpo. (ANCHIETA, apud. DEL PRIORE, 1991. p. 13)

Por outro lado, o ensino elementar, nas famílias abastadas, podia também �
e o era, na maior parte das vezes, � ser adquirido na própria família
mediante preceptores. O ensino jesuítico foi subsidiado pela Coroa
portuguesa por meio do �padrão de redízima�, que garantia que 10% dos
impostos cobrados na Colônia fossem usados pela ordem.

AS REFORMAS POMBALINAS

As transformações realizadas, tanto em Portugal como em suas
colônias, pelo primeiro-ministro de Portugal (1750�1777), Sebastião
José de Carvalho, o Marquês de Pombal, ficaram conhecidas como
Reformas Pombalinas.

PARA SABER MAIS E REFLETIR

Marquês de Pombal (1696�1782)

Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal,
nasceu em Lisboa e foi o responsável pelas reformas em toda a
Corte portuguesa e em suas colônias, que ficaram conhecidas
como Reformas Pombalinas.
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Uma das principais medidas de Pombal se tratou da expulsão dos jesuítas,
de todo território Português e de suas respectivas colônias, acusados de ser
�culturalmente retrógrados, economicamente poderosos e politicamente
ambiciosos� (XAVIER, 1994, p. 53). Além disso, também pesavam sobre a
ordem as acusações de eles educarem os índios de acordo com seus
interesses, e não com os interesses da Metrópole e, ainda, de �não
conhecerem outro soberano que não fosse o Geral da Companhia, e outra
nação que não fosse a sua própria sociedade�. (ROCHA, 2003, p. 22)

Tal medida desmantelou todo o sistema de ensino construído no Brasil pela
Companhia de Jesus2  embora tenha afetado menos a educação popular
que a educação das elites, tendo em vista que o sistema de ensino
montado pela ordem tinha, com o tempo, cada vez mais se aproximado e
atendido aos interesses das elites e abandonado a educação popular (Id.
ibid., 2003).

A partir da expulsão, foram criadas as Aulas Régias. Aulas avulsas de
Latim, Grego e Retórica, dadas na casa do próprio professor, na maioria
dos casos, e sustentadas pelo imposto subsídio literário que, entretanto,
somente foi criado em 1772:

Infelizmente, Pombal esperou treze anos para tentar substituir os
dois séculos de trabalho jesuítico e, mesmo assim, a Ordenação
de 10 de novembro de 1772, que instituiu o subsídio literário,
imposto cobrado sobre o consumo de carne e produção de
aguardente, criado especialmente para a manutenção das aulas
de ler e escrever e de humanidades, não foi capaz de arrecadar
os recursos necessários. (Id.ibid., 2003, p. 23)

Na passagem abaixo, podemos ver o parágrafo 2.º artigo 6.º da Carta Régia
de 10 de novembro de 1772, que institui o imposto do subsídio literário:

�Mando que para a útil aplicação, do mesmo ensino público, em
lugar das sobreditas coletas até agora lançadas a cargo dos povos,
se estabeleça, como estabeleço o único imposto: a saber. Nestes
reinos e ilhas Madeira, Açoures de um real em cada canastra
(mais ou menos um litro) de vinho e quatro réis em cada canada
de aguardente; de 160 réis por cada pipa de vinagre; na América

2 �  A expulsão dos jesuítas tem repercussões diferentes no Brasil e em Portugal. Aqui significou o
desmantelamento do sistema de ensino, sem que nada houvesse para ser colocado no lugar. Lá representou a
criação de um sistema de ensino público.
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e na África de um real em cada arretel de carne que se cortar no
açougue; e nelas, e na Ásia, de dez réis em cada canada de
aguardente das que se fazem nas terras, debaixo de qualquer
nome que se lhe dê ou venha dar�. O imposto do subsídio literário
permaneceu até o ano de 1816. (apud ALMEIDA, 2000, p. 38)

As mudanças impetradas por Pombal refletiam, na verdade, a necessidade
de concentrar o poder real e modernizar tanto a economia como a cultura
portuguesa, tirando o máximo de proveito das Colônias. O fato de haver
uma ampliação do aparelho administrativo colocava a educação
escolarizada __ com o fim de instruir nas técnicas de leitura e escrita __ como
necessidade, surgindo então a exigência de uma instrução primária dada na
escola, e não mais apenas na família, como antes.

A função das aulas régias era a de substituir os cursos oferecidos,
anteriormente, nas escolas jesuíticas. Também mantinha o caráter
preparatório para os estudos realizados na Europa. Porém, segundo Xavier:

(...) Sem sistematização, sem pessoal docente em quantidade e
de qualidade suficiente, já que eram extremamente parcos os
proventos provenientes do novo imposto cultural, é possível concluir
que a instrução no país foi drasticamente limitada.

Chama a atenção a extrema lentidão com que se implantaram
essas aulas. Há informações que isso teria levado quarenta anos,
até 1799, quando as licenças para docência passaram a ser
concedidas pelo vice-rei. (1994, p. 52)

A partir de 1808, com a chegada de D. João VI ao Brasil, algumas
transformações se verificam em relação à educação, dentre elas a criação
de cursos superiores em Estados como Bahia e Rio de Janeiro. Além disso,
novas orientações foram introduzidas no que diz respeito à educação,
especialmente no aspecto da secularização do ensino já iniciada por
Pombal. Estas novas orientações se fizeram indispensáveis tendo em vista a
necessidade de atender à demanda educacional da aristocracia
portuguesa, incluindo para o preenchimento dos quadros relativos às
ocupações técnico-burocrática. (Rocha, 2003)
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A proclamação da independência e a fundação do Império do Brasil
trarão a promessa de �nova orientação político-educacional� (Id.ibid.,
2003, p. 24), promessa esta nem sempre cumprida no que respeita à
democratização das oportunidades escolares.

Agora você irá conhecer fragmentos de textos de dois autores da época
que você acabou de estudar. O primeiro é a carta de Pero Vaz de
Caminha, descrevendo o encontro dos portugueses com os índios. O
segundo, um sermão de padre Vieira, autor do século XVII, nascido em
Portugal, em 1608, mas que viveu no Brasil desde os seis anos de idade.
O trecho que você lerá faz parte do Sermão aos Peixes que Vieira pregou
três dias antes de embarcar para Portugal, com a intenção de encontrar
solução para o problema da escravização indígena.

Fomos assim diretamente à praia. Ali acudiram logo cerca de
duzentos homens, todos nus e com arcos e flechas nas mãos.
Aqueles que nós levávamos acenaram-lhes que se afastassem e
depusessem os arcos; e eles assim o fizeram, porém sem
afastarem-se muito. E mal tinham pousado seus arcos, logo saíram
os que nós levávamos, e com eles o mancebo degredado. Aqueles
nossos primeiros hóspedes, logo desceram à terra, não pararam
mais e nem esperaram um pelo outro, cada qual na maior corrida.
E passaram um rio que por ali corre, de muita e boa água doce,
que lhes dava pelo joelho. Desta mesma maneira se comportaram
muitos outros, juntos com eles, passando além do rio, entre umas
moitas de palmas onde já se encontravam tantos outros
companheiros. (...) (CAMINHA, A Corte)

Antes porém que vos vades, assim como ouvistes os vossos louvores
ouvi também as vossas repreensões. Servi-vos-ão de confusão, já
que não seja de emenda. A primeira coisa que me desedifica,
peixes, de vós, é que vos comeis uns aos outros. Grande escândalo
é este, mas a circunstância o faz ainda maior. Não só vos comeis
uns aos outros, senão que os grandes comem os pequenos. Se
fora pelo contrário era menos mal. Se os pequenos comeram os
grandes, bastara um grande para muitos pequenos; mas como
os grandes comem os pequenos, não bastam cem pequenos, nem
mil, para um só grande. (...) Os homens, com suas más e perversas
cobiças, vêm a ser como os peixes que se comem uns aos outros.
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Tão alheia coisa é, não só da razão, mas da mesma natureza,
que sendo todos criados no mesmo elemento, todos cidadãos,
todos cidadãos da mesma pátria e todos finalmente irmãos, vivais
de vos comer. Santo Agostinho, que pregava aos homens, para
encarecer a fealdade deste escândalo, mostrou-lho nos peixes; e
eu, que prego aos peixes, para que vejais quão feio e abominável
é, quero que o vejais nos homens. Olhai, peixes, lá do mar para
a terra. Não, não: não é isso o que vos digo que haveis de olhar.
Cuidais que só os tapuias se comem uns aos outros, muito maior
açougue é o de cá, muito mais se comem os brancos. Vedes vós
todo aquele bulir, vedes todo aquele andar, vedes aquele concorrer
às praças e cruzar as ruas: vedes aquele subir e descer as calçadas,
vedes aquele entrar e sair sem quietação nem sossego? Pois tudo
aquilo é andarem buscando os homens como hão de comer, como
se hão de comer. (Vieira, In:www.bibvirt.futuro.usp.br)
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CRIANÇA NO BRASIL COLÔNIA

CAPÍTULO III

PRIMEIRA PARTE
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CRIANÇA NO BRASIL COLÔNIA

Perguntei a eles... na língua de criança-índio, se nesta terra tinha
ouro e prata. Sei que isso é importante para o reino de Vossa
Alteza. Pelo visto não tem, e eles nem se importam com isso. Mas
também, com esta praia tão branca, tão grande, tão limpa, tão
rica e graciosa, quem precisaria se ocupar de encontrar outras
riquezas? (GODOI, 2001, p. 43)

Assim começa a história da Educação Infantil no Brasil...

No Brasil Colônia, o sentimento de infância também tardou a surgir. Os
modelos ideológicos sobre a infância, aqui presentes, se sedimentavam em
um modelo europeu e se limitavam até os sete anos. Identificamos algumas
fases distintas, quais sejam: menos de três anos � período da
amamentação com leite humano (mãe ou ama); de quatro a sete anos �
acompanhamento à vida dos adultos; nesse período nenhum tipo de
cobrança era feito à criança, nem estudo, nem trabalho, nem cumprimento
dos deveres religiosos.

A partir dos sete anos, as crianças já eram incluídas em processos
educativos. Os filhos de plebeus aprendiam uns ofícios com os artesãos
e, muitas vezes, moravam nas casas de seus mestres; os filhos de
lavradores ajudavam nas atividades agrícolas; os filhos de tropeiros
eram levados com as tropas; os filhos de mercadores ajudavam nas lojas
ou armazéns, e os dos grandes negociantes eram preparados para
caixeiros, depois do aprendizado das primeiras letras. Aqueles que
almejavam que seus filhos fizessem carreira, sendo absorvidos pela
Coroa, ofereciam-lhes um ensino formal.

(...) Também andava por lá uma outra mulher, ela também nova,
com um menino ou menina atada com um pano � não sei é de
que � aos peitos, de modo que lhe apareciam somente as
perninhas. Mas nas pernas da mãe, e no resto de seu corpo, não
havia pano algum. (Trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. O
descobrimento do Brasil. In. Freitas, p. 230)
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Os primeiros reflexos do sentimento não produziram conseqüências
imediatas. No entanto, a fragilidade infantil, evidenciada pelo seu
pequeno corpo, pelo caminhar infantil e pelas pequenas mãozinhas, fez
com que a Companhia de Jesus, então estabelecida no Brasil, escolhesse
as crianças indígenas para incutir seus ideais e os princípios morais da
Igreja. Viam as crianças indígenas como um papel branco, em que se
podia escrever seus propósitos, conduzindo-os ao adestramento moral e
espiritual. Nas palavras de Manoel da Nóbrega �Aqui pocas palavras
bastam pues todos es como papel em blanco...�, 1549.

Del Priore (1992, p.15) destaca:

A infância é percebida como momento oportuno para a catequese
porque é também momento de unção, iluminação e revelação.
Mais além, é o momento visceral de renúncia, da cultura autóctone
das crianças indígenas, uma vez que certas práticas e valores
ainda não se tinham sedimentados.

Na sociedade colonial-escravista, por um longo período da história
brasileira, a infância esteve socialmente à margem de qualquer valorização.
Conseqüentemente, sua educação não se traduziu em objetivo a ser
alcançado. Ao contrário da criança escrava e indígena, a criança branca,
filha do fazendeiro da casa-grande, tinha uma ama negra para dela cuidar.

Ama escrava e o menino Augusto Gomes Leal.
Fonte: www.unb.br/ih/his/gefem/labrys5/images/imagem-7msn.gif
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Segundo FREIRE (1958, p. 501), os cuidados profiláticos de mãe e de ama
se confundiam sob a mesma onda de ternura maternal. O leite materno
era substituído pelo leite das amas.

Com relação ao Brasil, seria absurdo atribuir-se à moda a aparente
falta de ternura materna da parte das grandes senhoras. O que
houve, entre nós, foi a impossibilidade física das mães de
atenderem a esse primeiro dever de maternidade. (...) se casavam
todas antes de tempo; algumas fisicamente incapazes de ser mães
em toda sua plenitude.

Ainda cabia à ama-negra a responsabilidade com as canções de berço, a
higiene, o contar de histórias e o ensino das primeiras palavras de
português �errado�, o primeiro �padre-nosso�, etc. Como resultado desse
convívio, a linguagem infantil sofreu grandes distorções.

A ama negra fez muitas vezes com as palavras o mesmo que a
comida: machucou-as, tirou-lhes as espinhas, os ossos, as durezas,
só deixando para a boca do menino as sílabas moles. Daí esse
português de menino que no Norte do Brasil, principalmente, é
uma das falas mais doces deste mundo. (...) E não só a língua
infantil se abrandou desse jeito mas a linguagem em geral. A
fala séria, solene, da gente grande, toda ela sofreu no Brasil, ao
contato do senhor com o escravo, um amolecimento de resultados
às vezes deliciosos para o ouvido. (FREIRE, 1958, p. 461)

A ama negra transformava, também, as canções de berço portuguesas: a
musicalidade permanecia, mas as letras eram modificadas. Alteravam-se
as palavras; de forma que atendessem as peculiaridades regionais, tanto a
tradição indígena quanto a da cultura negra. �Assim a velha canção
�escuta, escuta menino�, aqui amoleceu-se em �durma, durma, meu
filhinho�, passando Belém de �fonte� portuguesa, a �riacho� brasileiro (...).
Deixou-se de ninar o menino cantando como em Portugal�.

Vai-te, Côca, vai-te, Côca,

Para cima do telhado:

Deixa  dormir o menino

Um soninho descansado.
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Para cantar de preferência:

Olha o negro velho

Em cima do telhado

Ele está dizendo

Quero menino assado.

Freire destaca: �Não que a côca ou cuca tenha desaparecido de todo das
canções de acalanto do Brasil. Amadeu Amaral (pai) ainda recolheu esta
quadrinha � evidentemente no Sul�.

Durma, meu benzinho,

Que a cuca j�ei vem;

Papai foi na roça

Mamãe logo vem.

Além do convívio intenso com a ama negra, ao menino branco era dado
um �muleque companheiro� para que esse servisse de brinquedo e fosse
seu �leva-pancadas�.  Freire (1958, p. 468) ressalta que esse �muleque�
era maltratado e judiado como se fosse todo de pó de serra e de pano,
como os judas de sábado de aleluia, e não de carne e osso como os
meninos brancos. Ele afirma:

Logo que a criança deixa o berço, dão-lhe um escravo do seu
sexo e de sua idade, pouco mais ou menos, por camarada, ou
antes, para seus brinquedos. Crescem juntos e o escravo torna-
se um objeto sobre o qual o menino exerce os seus caprichos;
empregam-no em tudo e além disso incorre sempre em censura
e punição (...). Enfim, a ridícula ternura dos pais anima o
insuportável despotismo dos filhos.

Apesar de a criança branca ter tido ao seu dispor uma �ama negra� e um
�muleque companheiro�, não se esqueça de que houve, no Período
Colonial, grande índice de mortalidade infantil. Para o Barão de Lavradio,
em uma série de artigos do �Jornal Imperial da Academia�, em 1847, sob
o título �Algumas considerações sobre as causas da mortalidade das
creanças no Rio de Janeiro e Moléstias mais frequentes nos Seis ou Sete
Primeiros Mezes de Idade�, as causas da mortalidade infantil eram as
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seguintes: o mau trato do cordão umbilical; vestuário impróprio; pouco
cuidado no princípio das moléstias das escravas e das crianças de mais
idade; alimentação desproporcional, insuficiente ou imprópria;
despreocupação no princípio das moléstias da primeira infância,
apresentando-se ao médico crianças já moribundas de gastroenterites,
hepatites e tubérculos mesentéricos.

A verdade é que perder um filho pequeno nunca foi para a família
patriarcal a mesma dor profunda que para uma família de hoje.
Viria outro. O anjo ia para o céu. Para junto de Nosso Senhor,
insaciável em cercar-se de anjos. Ou então era mau-olhado.
Cousa-feita. Bruxedo. Feitiço. (FREIRE, p. 511)

As crianças, na sua condição de escravas, não tinham nenhum privilégio.
Segundo Debret (1978), as crianças negras eram comparadas aos
bichinhos domésticos:

(...) os dois negrinhos, apenas em idade de engatinhar e que gozam,
no quarto da dona da casa, dos privilégios do pequeno macaco,
experimentam suas forças na esteira da criada (...) (Debret, 1978,
p. 186, 1º v.). No Rio, como em todas as outras cidades do Brasil,
é costume, durante o �tete-à-tete� de um jantar conjugal, que o
marido se ocupe silenciosamente com seus negócios e a mulher se
distraia com os negrinhos que substituem os doguezinhos, hoje
quase completamente desaparecidos da Europa. Esses molecotes,
mimados até a idade de cinco ou seis anos, são em seguida
entregues à tirania dos outros escravos que os domam a chicotadas
e os habituam assim a compartilhar com eles das fadigas e
dissabores do trabalho. (DEBRET. In. MOTT, p. 61)

Ao atingir a idade de cinco a seis anos, encerrava-se uma fase na vida da
criança, considerada irracional, sendo, logo em seguida, inserida no
contexto do trabalho escravo. Isso ocorria caso ela chegasse a sobreviver,
já que os filhos de escravos só escapavam com dificuldade. A alta taxa de
mortalidade dessas crianças pode ser atribuída ao excesso de trabalho da
mãe durante a gravidez e após o parto, à má alimentação da mãe e do
filho e às precárias condições de higiene, então, existentes.



HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
Em três momentos da
História do Brasil:
Período Colonial, Período Imperial

e Primeira República

Fascículo 2

43

Segundo Mott (1979), o maior ou menor cuidado
do proprietário com a sobrevivência das crianças
escravas estava relacionado com sua situação
econômica. Para aqueles que tinham poucos
escravos e viviam do que eles ganhavam
diariamente, a prole das escravas era vista como
uma �benção dos céus�. A impossibilidade, por
falta de capital, de adquirir um escravo levou os
proprietários a um maior cuidado com as
crianças nascidas na casa, pois num futuro
transformar-se-iam em força de trabalho. Para
aqueles que tinham um capital maior e
precisavam de um escravo apenas como força de
trabalho imediata ou no menor prazo possível, o investimento na mãe, pelo
afastamento do trabalho, por certo tempo, ou no filho, até que estivesse em
idade de produzir, era, talvez, visto como oneroso.

Como pode observar, esse quadro nos revela que, nem mesmo as crianças
brancas, apesar de receberem tratamento diferenciado das crianças
escravas, tinham grande valorização na sociedade patriarcal, sua vida era
entregue aos cuidados das amas negras. Somente ao chegar à idade
escolar, em torno dos nove anos, é que a criança passou a receber
tratamento diferenciado.

Não podemos falar em educação da criança na Colônia sem nos referir as
Rodas dos Expostos. Você já ouviu falar dessas rodas? Essa é uma
invenção européia, do Período Medieval, de que o Brasil se apropriou e
fez uso dela desde o Período Colonial até a República, por volta de 1950.
Eis a sua origem:

As rodas de expostos surgiram particularmente com a aparição
de confrarias de caridade, no século XII, que se constituíram num
espírito de sociedades de socorros mútuos, para a realização
das Obras de Misericórdia (enunciados no século anterior), que
eram sete espirituais (�Eu visito, sacio, alimento, resgato, visto,
curo, enterro�) e sete materiais (�Aconselho, repreendo, ensino,
consolo, perdôo, suporto, rezo�). Uma dessas confrarias, a do
Santo Espírito nasceu em Mont-pellier, Sul da França (entre 1160
e 1170) fundada pelo Frei Guy, junto ao Hospital, para assistência

Jantar no Brasil
Fonte: www.fphesp.org.br/
exposicoes/expo14/jantar1.jpg
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dos pobres, aos peregrinos, aos doentes e aos expostos. O Papa
Inocêncio III, chocado com o número de bebês encontrados mortos
no Tibre, transferiu essa irmandade para Roma, criando o Hospital
de Santa Maria in Saxia (1201�1204) e nomeando Frei Guy seu
Mastre Magistes commendator (cabeça da ordem). Nasce assim o
primeiro hospital destinado a acolher as crianças abandonadas e
assisti-las. Nele, foi organizado um sistema institucional de proteção
à criança exposta que logo seria copiado nas principais cidades
italianas e em toda a Europa. Séculos depois, exportado para outros
continentes. (MARCÍLIO, In. FREITAS, 1997, p. 54-55)

As rodas foram criadas como mecanismo para amparar as crianças que
eram abandonadas e para preservar o anonimato daqueles que não
desejavam criá-las e, muitas vezes, abandonavam-nas em lixos, portas
de igrejas ou casas de famílias, o que geralmente acontecia por falta de
outra opção. As crianças que viviam essa situação de abandono,
geralmente morriam de fome e de sede, no relento de frio ou eram
comidas por cães, porcos, etc. A criação das rodas contribuiu para a
superação das dificuldades vividas pelas crianças abandonadas,
possibilitando-lhes serem cuidadas, muitas vezes batizadas e até mesmo
receberem uma educação de qualidade.

No Brasil Colônia, foram
instituídas três rodas de expostos.
A primeira em Salvador, no ano
de 1726. A preocupação com o
abandono de bebês pela cidade
levou as autoridades a pressionar
para �evitar-se o horror e
deshumanidade que então
praticavão com alguns recém-
nascidos, as ingratas e
desamorozas mães, desassistindo-os
de si, e considerando-as a expor
as crianças em vários lugares
imundos (...)�.

Mulher depositando recém-nascidos, na Roda dos Expostos.
Fonte: História da Criança no Brasil. DEL, PRIORE, Mary.
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A segunda roda foi instalada no Rio de Janeiro em 1738, quando foi
solicitado ao rei, pelo então governador Antônio Paes, providências �contra
os atos desumanos de abandonar crianças pelas ruas (...)�. Foi, então,
instalada a roda dos expostos na Santa Casa de Misericórdia. A terceira
roda do Período Colonial, foi criada em Recife no ano de 1789, em função
de uma carta, de caráter persuasivo, encaminhada ao �Conselho
Ultramarino de Lisboa�, pelo governador de Pernambuco). Thomaz Jozé de
Mello. Essas foram, portanto as primeiras iniciativas de institucionalização
de ações de cuidado e educação das crianças pequenas.

Excerto

�O nome da roda provém do dispositivo onde se colocavam os bebês que
se queriam abandonar. Sua forma cilíndrica, dividida ao meio por uma
divisória, era fixada no muro ou na janela da instituição. No tabuleiro
inferior e em sua abertura externa, o expositor depositava a criancinha
que enjeitava.  A seguir, ele girava a roda e a criança já estava do outro
lado do muro. Puxava-se  uma cordinha com uma sineta, para avisar à
vigilante ou rodeira que um bebê acabava de ser abandonado e o
expositor furtivamente retirava-se do local, sem ser identificado�.

(MARCÍLIO. In: FREITAS, 1987, p.55)
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Não esqueça...

Os enjeitados entregues às rodas eram matriculados. Em Outro Preto e
Mariana, podemos localizar registros desse momento histórico. No Arquivo
Público Mineiro, Câmara Municipal de Ouro Preto, cód. 61, fl.; 57V. (In:
RUSSEL-WOOD, A. J. R. Manoel Francisco Lisboa � Juiz de Ofício e
Filantropo, Belo Horizonte. Escola de Arquitetura da UFMG, pp. 31-32).

A título de exemplo...

Termo de Matrícula do enjeitado José (Transcrição)

�Aos dezesseis dias do mês de Maio de mil setecentos e cinqüenta e três
anos nesta Leal Cidade e casas de moradas de mim escrivão adiante
nomeado e sendo aí por domingos Moreira me apresentada uma sua
petição com o seu despacho nela posto pelo Doutor Presidente e mais
oficiais da Câmara para efeito de se matricular o enjeitado por nome José
ao qual assiste este Senado com três oitavas de outro cada mês para sua
criação com declaração porém que a todo o tempo que se declarar ser o
dito enjeitadinho mulato e não branco  lhe correrá o dito estipêndio das três
oitavas, mas antes será o dito obrigado a repor tudo o que tiver recebido
por conta da mesma criação tudo na forma do despacho inserto na mesma
petição que fica neste cartório e de como assim o disse e se obrigou por sua
pessoa e bens assinou com as testemunhas presentes Manoel Coelho Varella
e José de Almeida Barreto moradores nesta cidade e reconhecidos de mim
escrivão da Câmara João da Costa Azevedo que o escrevi�.

Assinaram: Domingos Moreira, Manoel Coelho Varella e José de Almeida Barreto.

Consta em baixo: �Faleceu este enjeitado em 15 de agosto de 1753. Está pago�.
(Rubricado pelo escrivão da Câmara).
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ATIVIDADES

Atividade 1

Procure discutir com seus pares as questões abaixo relacionadas.
Após a discussão inicial, responda à última questão, ilustrando-a
com fatos e acontecimentos que comprovem o caráter formal e
limitado do que é ser cidadão no Brasil.  Para tanto, utilize dados
extraídos de jornais, revistas e outros meios de comunicação.

Por que no Brasil de nossos dias os mais empobrecidos são
justamente os descendentes dos povos que aqui foram
escravizados? Como foram produzidas a miséria e a
desigualdade social no Brasil? Como continuam sendo
produzidas?  O que é cidadania e ser cidadão numa sociedade
de herança colonial que ainda continua potencializando a
acumulação e a concentração de riqueza  e, ao mesmo tempo,
disseminando a miséria e a exclusão social?

Atividade 2

Convide algumas pessoas para discutir as seguintes questões e
produza a respeito delas um pequeno texto.  O que caracteriza a
História da Educação e a História da Educação Infantil no Brasil?
Que relação há entre essas características e o sentido da colonização,
ou seja, o que era e o que representava o Brasil para Portugal? Para
tanto, consulte os textos citados de Florestan Fernandes.
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Sessão de Cinema...

Para entender melhor a ação dos jesuítas e o movimento da Reforma
Protestante você poderá assistir:

A Missão
(The Mission, Inglaterra, 1986)

Gênero: Drama

Duração: 126 min

Diretor(es): Roland Joffé

Roteirista(s): Robert Bolt

Elenco: Robert De Niro, Jeremy Irons, Ray MacAnally, Liam Neeson

Sinopse
No século XVIII, na América do Sul, padre jesuíta monta uma missão na tentativa de
catequizar os índios. Junta-se a ele um mercador de escravos violento que sente remorsos
por ter matado o irmão.
Lutero
(Luther, Alemanha, 2003)

Gênero: Drama

Duração: 121 min

Diretor(es): Eric Till

Roteirista(s): Camille Thomasson, Bart Gavigan

Elenco: Joseph Fiennes, Alfred Molina,
Bruno Ganz...

Sinopse
Cinebiografia de Martinho Lutero, padre que
no século XVI esteve à frente da histórica
reforma do cristianismo. Lutero, que fez um
voto para se tornar monge, lutava contra a
hipocrisia e corrupção na igreja.



HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
Em três momentos da
História do Brasil:
Período Colonial, Período Imperial

e Primeira República

Fascículo 2

49

INDEPENDÊNCIA E FORMAÇÃO
DA SOCIEDADE NACIONAL

CAPÍTULO IV

SEGUNDA PARTE
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INDEPENDÊNCIA E FORMAÇÃO
DA SOCIEDADE NACIONAL

A análise histórica da independência do Brasil não deve perder de vista
que a ruptura política com Portugal não significou, da mesma forma, a
ruptura com as antigas estruturas sociais e antigas formas de produção da
vida colonial. Há, em nossa história, certas permanências que
atravessaram longos períodos históricos e certas descontinuidades
históricas. O tecido histórico, quando observado sobre seus fundamentos
reais e concretos (ontológicos), permite identificar os ritmos particulares,
ou seja, as continuidades e descontinuidades de cada um dos elementos
que formam sua estrutura. Em suas linhas gerais, nessa breve digressão
histórica, você poderá acompanhar algumas dessas transformações e
continuidades que marcaram o Período Imperial.

ESTADO E MOMENTOS DA CRIAÇÃO DA
SOCIEDADE NACIONAL

É de notar que o primeiro grande feito político interno, após a ruptura dos
vínculos coloniais com Portugal, foi a criação do Estado  nacional
independente. A rapidez quanto à organização de uma instituição dessa
natureza foi decisiva para a sobrevivência e autonomia de um país que
iniciava por forças próprias a sua história. Ao mesmo tempo, tratando-se
de uma ex-Colônia, era vital que sua organização política culminasse na
fundação de um Estado para que pudesse viabilizar os projetos políticos
internos e externos de sua elite.

ESTADO NACIONAL: Segundo o pensador alemão Frederich
Engels:  �O Estado não é, pois, de modo algum, um poder
imposto desde fora à sociedade�; tampouco ele é �a realidade da
idéia moral�, �a imagem e a realidade da razão�, como Hegel
supunha. Ele é muito mais, um produto da sociedade em
determinados graus de desenvolvimento; ele é o reconhecimento
de que uma sociedade se enredou numa contradição insolúvel
consigo mesma, dividiu-se em antagonismos irreconciliáveis que
ela não consegue conjugar. Mas para que esses antagonismos,
classes com interesses econômicos contraditórios, não se
entredevorem e não devorem a sociedade, tornou-se necessário
um poder pairando aparentemente acima da sociedade e que
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tem de abafar o conflito, mantê-lo dentro dos limites da �ordem�;
e este poder, nascido da sociedade, mas se colocando acima
dela, cada vez mais alienado dela, é o Estado. (FERNANDES,
1989, p. 329)

Mais precisamente, resta saber em que sentido a edificação dessa
instituição passou a ser decisiva para manter e viabilizar os interesses dos
estamentos senhoriais organizados em torno da grande propriedade e do
trabalho escravo. A organização e a centralização do poder político no
Brasil, ao lado de outros fatores, atenderam aos interesses das elites
senhoriais, perante suas necessidades mais elementares: primeiro, criar as
condições econômicas, sociais e culturais para formar a base, sob seu
controle e interesse, de uma sociedade nacional, ou seja, de uma nação;
segundo, manter as estruturas sociais que poderiam referendar seu
prestígio social e assegurar o monopólio social do poder. Sobre o papel
do Estado na formação da sociedade nacional brasileira e sobre a
importância desta última para assegurar a continuidade da unidade
nacional, observe a seguinte passagem:

O desenvolvimento prévio da sociedade, sob o regime colonial,
não criara, por si mesmo, uma nação. Mas dera origem a
estamentos em condições econômicas, sociais e políticas de
identificar o seu destino histórico com esse processo. Desse modo,
a constituição de um Estado nacional  independente representava
o primeiro passo para concretizar semelhante destino. Por meio
dele, os interesses comuns daqueles estamentos podiam converter-
se em interesses gerais e logravam condições políticas para se
imporem como tais. Ao se concretizarem politicamente, porém,
os referidos interesses tinham de se polarizar em torno da entidade
histórica emergente, a nação. Somente ela poderia dar suporte
material, social e moral à existência e à continuidade de um Estado
independente.(FERNANDES, 1981, p. 55)

O esforço despendido no sentido de criar uma sociedade nacional como
síntese de antigas e novas estruturas pode ser constatado em três
momentos e aspectos da história do Brasil Imperial: primeiro, quando da
organização de um sistema jurídico-político capaz de dar um suporte legal
à sociedade nacional; segundo, nos governos que foram se sucedendo no
Império até o advento da República; terceiro, diante da preservação e
continuidade de antigas estruturas sociais e produtivas.  No conjunto, são
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aspectos e momentos que testemunham a passagem para uma sociedade
nacional sob rígido controle legal, administrativo, militar e social.

Para conseguir o efeito citado, foi fundamental a montagem de todo um
aparato jurídico e institucional. Uma iniciativa que culminasse num texto
legal capaz de definir as regras, os direitos dos cidadãos (a elite
patrimonialista), os deveres e demais papéis reservados aos outros agentes
sociais. Numa linguagem mais apropriada, uma Constituição que
coordenasse a relação entre Estado e sociedade civil. Uma instituição que
delimitasse o tamanho da sociedade civil e definisse quais agentes sociais
(grupos e classes sociais) estariam incluídos e não-incluídos em sua esfera. A
Constituição de 25 de março de 1824, outorgada por Dom Pedro I, em
substituição às regras legais até então existentes e impostas por Portugal,
definia as bases jurídicas e políticas da sociedade que ensaiava seus
primeiros passos como nação, ou seja, como Estado nacional independente.

O segundo aspecto diz respeito aos três governos que se sucederam até o
advento do regime republicano. Embora considerado um dos períodos
mais atribulados da nossa história, é perceptível o esforço para manter o
poder centrado em suas atribuições políticas, administrativas e sociais.
São momentos da história política imperial que revelam como o Estado,
sob três administrações, operou para construir a unidade nacional.

Inicialmente, um rápido governo com Dom Pedro I
(1822�1831), coroado imperador do Brasil logo
após a formalização da independência, a 7 de
setembro de  1822.  Logo após a abdicação de
Dom Pedro I, o poder central é assumido por
representantes políticos em nome do Imperador
(Dom Pedro II, príncipe herdeiro, com cinco anos
de idade e filho de Dom Pedro I) até a
antecipação, por questões políticas, de sua
maioridade, em 1840. Nesse período, o Brasil foi
governado primeiramente por uma Regência Trina
Provisória (abril a julho de 1831), e depois por
uma Regência Permanente (1831 a 1840). O
Período Regencial foi marcado por uma série de
revoltas regionais: Cabanagem (1835�1840), no
Pará; Guerra dos Farrapos (1836�1845), no Rio
Grande do Sul; Sabinada (1837�1838), na Bahia;
Balaiada (1839�1840), no Maranhão.

FONTE: Grandes Personagens
da Nossa História. Editora abril
cultural, p. 327.
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O terceiro e último momento da administração imperial começa com a
aclamação de Dom Pedro II como o segundo Imperador do Brasil, aos
catorze anos de idade. Com seu governo (1840�1889), que durou cerca
de cinqüenta anos, as revoltas regionais foram controladas principalmente
em função da criação da Guarda Nacional, da recuperação do poder
moderador e de certa estabilidade política atingida por seu governo.  Sob
seu governo teve início a Guerra do Paraguai (1864�1870), a campanha
abolicionista (a partir de 1880) e a modernização da produção agrícola
com a política de imigração e com o fim escravidão (Lei Áurea, de 13 de
maio de 1888). Outro acontecimento relevante é movimento republicano
que culmina na Proclamação da República, a 15 de novembro de 1889.

PARA SABER MAIS E REFLETIR

O predomínio do soberano, legitimado no Poder Moderador, a
centralização, na Corte, pela vitaliciedade, o voto manipulado não
criam, como entidades feitas de vento, sistema político.  Este assenta
sobre a tradição, teimosa na sua permanência de quatro séculos,
triturando, nos dentes da engrenagem, velhas idéias importadas,
teorias assimiladas de atropelo e tendências modernizadoras,
avidamente imitadas da França e Inglaterra. Mas a tradição não se
alimenta apenas da inércia, senão de fatores ativos, em movimento e
renovação, mas incapazes de alterar os dados do enigma histórico.
Sobre as classes que se armam e se digladiam, debaixo do jogo
político, vela uma camada político-social, o conhecimento e tenaz
estamento, burocrático nas suas expansões e nos seus longos dedos.
Nação, povo, agricultura e comércio obedecem a uma tutela,
senhora e detentora da soberania. (FAORO, 2001, p. 444)

Por fim, sob a ação do Estado a sociedade nacional independente pôde
preservar certos traços e características do Período Colonial. É possível falar,
neste sentido, numa continuidade histórica e num tempo longo. Se houve
descontinuidades históricas visíveis, como se constata com a criação de um
Estado independente e a edificação de um sistema jurídico-político, o mesmo
não ocorreu em todas as áreas e esferas da vida social.  Há a permanência
de elementos significativos e que foram herdados em bloco do Período
Colonial. A constatação de certas continuidades permitiu a Florestan
Fernandes (1976) falar em um novo neocolonialismo, ou seja, numa
descolonização incompleta, quando se refere à situação do Brasil Imperial.
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Seguindo seus apontamentos é interessante observar que a formação de
um Estado nacional independente ocorreu sem que houvesse profundas
alterações na economia e na sociedade. Os antigos senhores rurais,
senhores de terras e escravos, parceiros menores do comerciante português
e da Coroa portuguesa transformaram-se, com o fim do Período Colonial,
na poderosa aristocracia agrária do Período Imperial. Uma alteração
importante visto que envolveu e a permanência de antigas estruturas e
relações de produção.

Primeiro, a nova aristocracia emerge, respeitante ao prestígio social e ao
poder político. No nascente cenário nacional, ela desponta como classe
hegemônica sobre todos os outros segmentos e classes sociais. De forma
quase exclusiva, seus interesses se fundem e se ampliam no e com o
Estado. Diante de tal situação, quase que não há espaço para o
surgimento de uma sociedade civil independente que pudesse ampliar as
bases de legitimação e sustentação do poder.

Segundo, sua nova condição política decorre da autonomia da economia
nacional com o fim dos antigos vínculos coloniais. Se a antiga Colônia
tinha que produzir um butim para o mercado externo, com a
independência, parte do que era expropriado pelos mecanismos coloniais
passa ser apropriado internamente na forma de lucro. Se antes este era
dividido somente entre os comerciantes, a Coroa portuguesa e agentes
financeiros externos; com o novo quadro político, a aristocracia participa
mais integralmente de sua apropriação. As nervuras mais dilatadas do
comércio externo, com a quebra das imposições coloniais, permitem iniciar
no Brasil o processo acumulação de capital. Segundo Florestan
Fernandes, só nesse momento e diante dessa possibilidade é que surgem
internamente as condições históricas favoráveis à organização da
economia brasileira em moldes capitalistas.

A contrapartida dessa nova situação impunha, sem dúvida, a sobrevivência
de parte da antiga estrutura colonial. A grande propriedade e o trabalho
escravo foram mantidos intactos e formaram o patamar necessário para a
fase de acumulação interna de capital.  Se houve mudanças na esfera
política e jurídica, não houve, da mesma forma, descontinuidades quanto à
atividade econômica e produtiva. As velhas estruturas (a escravidão e a
grande propriedade) tinham de continuar funcionando para manter as
novas realizações (o Estado, a independência, o comércio interno, a
cidadania, a sociedade civil, a estrutura jurídica, a nação, etc.) em atividade
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e funcionamento. Não se fez a transição para o Estado independente e para
a consolidação da nação sem a escravidão e sem produção centrada na
grande propriedade.  O poder material (poder político, poder de controle
social e poder econômico) da aristocracia rural se ampliou e se consolidou
graças a essas continuidades históricas.

No entanto, se o poder material da aristocracia
rural cresceu com a formação do Estado
independente, isso não significou que sua
liberdade econômica e sua liberdade política
tenham sido plenas. Se, durante o Período
Colonial, havia limitações econômicas aos
senhores rurais, na fase posterior, essas
continuam existindo, porém mais dilatadas.
Nesse contexto, o Brasil emerge como país
independente no contexto internacional da crise
do antigo sistema colonial. Desde muito antes
da primeira metade do século XIX, Portugal e
Espanha já não são mais os pólos hegemônicos
e nem tampouco o mercantilismo é, como doutrina e prática econômica, o
dínamo da economia internacional.  Há nesse momento nova configuração
histórica, que está relacionada com a consolidação da ordem social
capitalista. O novo centro econômico não repousa mais na troca e no
exclusivismo comercial, e sim na produção fabril, na mão-de-obra
assalariada e no mercado internacional �livre� e em funcionamento.

Da mesma forma, seu epicentro político se organiza sobre novas bases e
não mais sobre as rígidas regras do exclusivismo metropolitano. Nessa
nova configuração, a Inglaterra emerge como nação independente e
hegemônica com grande poder de influência, por meio de acordos
comerciais, diplomáticos e intervenções militares nos mercados das jovens
nações independentes. Tudo isso ajuda explicar os limites econômicos e
políticos, a partir dos quais a nossa aristocracia agrária deveria operar. Se
a independência e a formação do Estado nacional lhes garantiram os
mecanismos de controle do poder isso, não significou que a sua autonomia
atingisse o porte histórico alcançado pelas burguesias dos países
emergentes do capitalismo internacional. Sobre o neocolonialismo e os
novos mecanismos de controle das economias nacionais, observe a
seguinte passagem:

Trabalho Escravo
BUENO, Eduardo. Brasil:
uma História. editora ática,
2002. p. 118.
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Os laços comerciais apenas mudaram de caráter e sofreram uma
transferência: deixaram de ser jurídico-políticos, para se
secularizarem e se tornarem puramente econômicos; passaram
da antiga Metrópole lusitana para o principal centro de poder do
imperialismo econômico nascente. No entanto, esse processo
histórico-social, que vinculou o destino da nação emergente ao
neocolonialismo, provocou conseqüências de enorme monta para
a estruturação e a evolução do capitalismo no país.
(FERNANDES,1981, p. 10)

PARA SABER MAIS E REFLETIR

O que significa a frase �a revolução industrial explodiu�?
Significa que a certa altura da década de 1780, e pela primeira
vez na história da humanidade, foram retirados os grilhões do
poder produtivo das sociedades humanas, que daí em diante se
tornaram capazes de multiplicação rápida, constante, e até o
presente, ilimitado, de homens, mercadorias e serviços. Este fato é
hoje tecnicamente conhecido pelos economistas como a �partida
para o crescimento auto-sustentável�. Nenhuma sociedade
anterior tinha sido capaz de transpor o teto que uma estrutura
social pré-industrial, uma tecnologia e uma ciência deficiente, e
conseqüentemente o colapso, a fome e a morte periódicas,
impunham à produção. (...) este foi provavelmente o mais
importante acontecimento na história do mundo, pelo menos
desde a invenção da agricultura e das cidades. E foi iniciado pela
Grã-Bretanha. (HOBSBAWM 1982, p. 44)

Com a centralização do poder político, a preservação das condições
econômicas, sociais, culturais e da manutenção dos mecanismos do
monopólio social do poder, a aristocracia agrária pôde conduzir a
formação do Estado nacional segundo seus interesses mais particulares.
Pode-se dizer que, ao lado da prematura vinculação do Brasil ao nascente
imperialismo inglês, a inexistência de uma revolução política e social
ampla, envolvendo escravos, homens livres, desclassificados e outros
setores sociais, na base e na construção de nossa independência, ajudou a
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cristalizar um projeto político excludente e exclusivista. Sobre a dinâmica
das continuidades e descontinuidades, enfeixando a formação do Estado
nacional e os limites estruturais da independência, atente para o texto a
seguir:

Portanto, a Independência foi solapada como processo
revolucionário, graças ao predomínio de influências histórico-
sociais que confirmaram a profundidade da ruptura com o
passado.  O estatuto colonial foi condenado e superado como
estatuto jurídico-político. O mesmo não sucedeu com o seu
substrato material, social e moral, que iria perpetuar-se e servir
de suporte à construção de uma sociedade nacional.
(FERNANDES, 1976, p. 33)

Com o fim do Império e a passagem para o regime republicano,
desenhou-se uma nova fase da vida nacional. A extinção do trabalho
escravo é a parte mais visível e significativa desse processo. Nesse sentido,
a introdução do regime de trabalho livre e assalariado significou um
verdadeiro corte com o passado. O crescimento da economia nacional
pode ser atribuído em parte a esse tipo de trabalho e seu estímulo no
desenvolvimento de novas forças produtivas. Olhando para o fim do
trabalho escravo, é possível falar em descontinuidade histórica, tendo em
vista a superação de um dos aspectos centrais do Período Colonial.  No
entanto, a República será marca por certas continuidades em relação ao
Império e em relação ao próprio Período Colonial.  Além da permanência
da estrutura fundiária de tradição colonial e toda cultura política a ela
subjacente, o que mais se destaca é a permanência de uma economia
voltada para fora, ou seja, de uma economia para a exportação e não
para o consumo interno. Neste sentido, o novo ainda não surge como
síntese radical e como superação do velho. O arcaico não superado
macula o novo em seu nascimento. Grosso modo, a história política da
República será a história das lutas pela preservação e(ou) superação do
velho e afirmação do novo. A esse respeito classes e frações de classes,
conservadores e não-conservadores, se enfrentarão e lutarão em lados e
por interesses opostos. Esse será, ao lado dos temas ligados à História da
Educação Infantil e à História da Educação no Brasil, o assunto do terceiro
e último fascículo de História.
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CAPÍTULO V

SEGUNDA PARTE

EDUCAÇÃO NO IMPÉRIO
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A EDUCAÇÃO NO IMPÉRIO

A vinda da família real ao Brasil e, posteriormente, a Proclamação da
Independência, causariam grandes mudanças na educação. Surge então a
necessidade da construção de um Sistema Nacional de Instrução Pública,
tendo em vista que não ocorreu, após as reformas pombalinas, a
organização do setor. A partir da Proclamação da Independência, a
grande tarefa passa a ser a de criar, por meio de medidas institucionais,
um sistema de ensino. Entretanto, essa tarefa não seria efetivada sem
algumas contradições, como analisa Xavier:

Conforme o discurso da época, havia que se construir o �edifício
instrucional�, de que a �jovem nação� carecia para tomar
finalmente os �rumos da civilização�. Mas esse processo foi
marcado, desde logo, por um escandaloso desajuste entre os
objetivos proclamados e os encaminhamentos de projetos, assim
como entre as medidas legais definidas e as condições concretas
de efetivação. (XAVIER, 1994, p. 61)

Ainda corroborando a idéia da contradição entre a pretensão e prática,
Ribeiro (1984), por outro lado, aponta grande discrepância entre o projeto
primeiramente elaborado e o texto final da constituição de 1824, no que
diz respeito à Educação. O primeiro, inspirado na Constituição Francesa
de 1791, apresentava-se mais radical do que aquele que se concretiza
como texto final. Enquanto no projeto havia uma intenção de criar um
sistema nacional de Educação � ancorado na idéia de graduação das
escolas e distribuição por todo o território nacional �, no segundo essa
idéia é abandonada.

O ensino elementar, durante todo o Período Colonial, era uma tarefa
assumida pela família predominantemente e reforçada pelos colégios
jesuíticos. Durante todo o império, tal fato não se modificou para as
camadas mais privilegiadas que davam conta de tal tarefa mediante a
contratação de preceptores.

A passagem a seguir, retirada de uma carta de uma educadora alemã3

que vivia no Brasil no final do século XIX e trabalhava como preceptora
dos filhos da aristocracia paulistana, permite-nos uma idéia de como se
dava tal atividade.

3 � A educadora citada foi preceptora de Caio Prado Jr., autor citado no primeiro capítulo deste fascículo.
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Outro exemplo de como era a educação fornecida pelos preceptores pode
ser retirado da própria literatura que retrata esse tempo. Xavier (2003)
ilustra esta situação, ao analisar a educação em algumas obras literárias:

Jô serviu de mestre a Arnaldo. Sentado à soleira da cabana,
durante as noites esplêndidas do sertão, o velho deixava que o
pensamento divagasse pela imensidade do céu e da terra, e
vazava no espírito ávido do sertanejo todos os tesouros de sua
experiência.

Arnaldo tinha partilhado das lições que o padre capelão dava a
Flor, Alina e Jaime; mas sabidas as primeiras letras, o haviam
tirado da escola, visto que um vaqueiro não carecia de mais

São Francisco, 9 de junho de 1881

Querida Grete. Você sabe quem afundei hoje nas profundezas mais profundas de minha

mala? O nosso Bormann, ou melhor, suas 40 cartas pedagógicas que não têm aqui a

menor utilidade. E confiava tanto nelas! (...)

Esta abençoada família tem 12 filhos e 7 deles sob minha direção pedagógica. Às 7

horas da manhã, começam: chegam primeiro �as grandes� e tomam aula de alemão.

Dona Gabriela, Dona Olímpia e Dona Emília já têm a idade de 19, 21 e 22 anos, o que

para as brasileiras é ser quase solteirona. Com os meus 22 anos, isso muito me espantou.

E estar obrigada a dirigir-me sempre a uma aluna com o �Dona� ...

Nas primeiras manhãs, chegaram regularmente atrasadas à aula de modo que me vi

forçada a pedir que comparecessem pontualmente, pois estava seguindo ainda os

conselhos do Bormann.

(...)Atravessávamos penosamente a aula de alemão, sempre com o auxílio do francês que

ainda é o melhor recurso, porque, quando começam a falar alemão, não entendo

patavina.

Sinto-me salva, mas meio esgotada, quando, às 8 horas, chegam os pequenos. Mesmo

malcriados, ao menos são crianças e somente a mais velha já tem qualquer coisa da

Santa Inquisição.

Ah, Grete! Eles todos são �provoking�! Fazem tudo o que digo, aprendem tudo o que lhes

dou para resolver e assim mesmo irritam-me inexplicavelmente. Tenho certeza de que não

me querem mal e às vezes acho os menores bem engraçadinhos. (Binzer, 1982)
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instruções, e essa mesma já era luxo pra muitos que se contentavam
em saber contar pelos riscos de carvão.

Foi de Jô que recebeu o menino conhecimentos irregulares, sem
método e ligação, porém muito superiores aos que se encontravam
no sertão por aquele tempo em pessoas do povo... (ALENCAR,
1975, p. 161)

Quando o sertanejo vai ficando velho, quando sente os membros
cansados e entorpecidos, os olhos já enevoados pela idade, os
braços frouxos para manejar a machadinha que lhe dá o
substancial palmito ou o saboroso mel de abelhas, procura então
quem o queira para esposo,  alguma viúva ou parenta chegada,
forma casa e escola, e prepara os filhos e enteados para a vida
aventureira e livre que tantos gozos lhe dera outrora.

Esses discípulos, aguçada a curiosidade com as repetidas e
animadas descrições das grandes cenas da natureza, num belo
dia desertam da casa paterna, espalham-se por aí além e uns
nos confins do Paraná, outros nas brenhas de São Paulo, nas
planuras de Goiás ou nas bocainas de Mato Grosso, por toda a
parte enfim, onde haja deserto, vão pôr em ativa prática tudo
quanto souberam tão bem ouvir, relembrando as façanhas do
seu respeitado progenitor e mestre. (TAUNAY, 1980, p. 15)

De tal maneira, a criação de escolas elementares não era uma
reivindicação das camadas superiores da sociedade brasileira, tendo em
vista que podiam contratar pessoas para instruir seus filhos, dos menores
aos mais adiantados nos estudos, conforme a carta da educadora alemã
nos leva a concluir.

A primeira Constituição brasileira do Império, outorgada em 1824, trazia
a garantia de instrução primária a todos os cidadãos. A tentativa de fazer
cumprir essa garantia se dá na elaboração do primeiro projeto de criação
de escolas primárias no Brasil, o �Projeto Januário da Cunha Barbosa�,
que se transformou posteriormente no �Decreto de 15 de Outubro de
1827�. Entretanto, novamente se pode observar as discrepâncias entre o
que é proposto e o que é efetivamente colocado na lei. Vejamos o que diz
Ribeiro a esse respeito:
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Esta Lei era o que resultara do projeto de Januário da Cunha
Barbosa (1826), onde estavam presentes as idéias da educação
como dever do Estado, da distribuição racional por todo o território
nacional das escolas dos diferentes graus e da necessária
graduação do processo educativo. Dele (projeto) vigorou
simplesmente a idéia de distribuição racional por todo o território
nacional, mas apenas das escolas de primeiras letras, o que
equivale a uma limitação quanto ao grau (só um) e quanto aos
objetivos de tal grau (primeiras letras). (RIBEIRO, 1984, p. 48)

Em relação ao conteúdo ensinado, as Escolas de Primeiras Letras não
deveriam ir muito além do ensino da leitura, escrita, cálculo, gramática
portuguesa e doutrina católica. Para os meninos também seriam dadas
noções de geometria, e para as meninas prendas domésticas. O método
preconizado era o de ensino mútuo chamado �Lancaster e Bell�, trazido da
Índia para a Inglaterra e importado para o Brasil. Tal método preconizava
a existência de um professor por escola e a cada grupo de 10 alunos,
haveria um aluno, mais adiantado, que os ensinaria.

O método, entretanto, não surtiu o efeito esperado, conforme apontam
dois excertos de relatórios sobre sua utilização, feitos respectivamente em
1834 e 1838:

Neste mesmo relatório vos fiz notar que as escolas de ensino
mútuo, por uma razão qualquer, não corresponderam às nossas
esperanças; eu me vejo obrigado a confirmar esta observação�.
(Relatório de 1834, feito por Chichorro da Gama, Ministro, apud.
ALEMEIDA, 2000)

Os resultados do sistema Lancaster não corresponderam ao
esforço público, seja para nossa época, seja para o
aperfeiçoamento. E não é somente entre nós que se observa isto;
na Europa, onde há numerosos professores muito hábeis e onde
é fácil reunir todas as condições para se pôr em prática metódica
este sistema, produziu-se o mesmo resultado, como se vê pelas
recentes publicações de M. Cousin, que examinou os
estabelecimentos de instrução na Prússia e na Holanda. (Relatório
de 1838, elaborado por B. P. Vasconcellos, apud. ALMEIDA,
2000)
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4 � As escolas normais foram criadas, respectivamente: 1835, em Niterói; 1836, na Bahia; 1845, no Ceará, e
em 1846, em São Paulo.
5 � O ato foi uma emenda à Constituição de 1824.

Em decorrência da obrigatoriedade do Ensino Elementar, houve a
necessidade da expansão do ensino normal nas últimas décadas do
Império.4

Para aquelas elites conservadoras, preocupadas com o controle
ideológico da instrução popular, as Escolas Normais, inspiradas
no modelo criado no Município da Corte, resolveriam o problema
da uniformização do ensino elementar, através da formação
homogênea dos candidatos aos concursos para o magistério
público. (XAVIER, 1994, p. 85)

Entretanto, a expansão do ensino normal não acarretou que houvesse
maior número de professores, tendo em vista as condições de trabalho, os
salários e a falta de estabilidade da profissão.

A preocupação em relação à educação durante o Império passou a ser a
formação das elites, centrando-se, prioritariamente, na preocupação com
o ensino superior.

Outra questão que indicava para essa priorização dos cursos superiores
foi o fato de que o ato institucional de 18345  apontava para a
possibilidade de o governo central direcionar seus esforços tendentes a
manter os cursos superiores, ficando o Ensino Secundário e Elementar a
cargo das províncias.

O Ensino Secundário continuou sendo ministrado por meio de aulas avulsas
nos moldes em que como haviam sido ministradas as aulas régias após a
expulsão dos jesuítas. Isso ocorreu até meados da década de 30 do século
XIX, quando começaram a aparecer os primeiros currículos seriados,
posteriormente uniformizados pela criação do Colégio Pedro II, em 1837/8.
O Ensino Secundário se caracterizou como espaço da iniciativa privada, e
aqueles públicos, os liceus provinciais, em número muito limitado,
localizados apenas nas capitais das províncias mais importantes,
configuraram-se também como espaços destinados às elites.
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O Ensino Superior, por outro lado, também era privilégio das elites. O
acesso a ele se dava mediante os exames preparatórios que mediam os
conhecimentos considerados básicos para cada curso. Havia ainda outra
forma de controle, pelo governo imperial, dos cursos superiores, que era o
fato de o governo central deter o monopólio na concessão de diplomas.
Somente por meio dos diplomas, concedidos pelo governo central, é que o
profissional poderia exercer sua atividade profissional.

Segundo Xavier (1997), o governo imperial foi comedido em relação à
legislação do ensino. Selecionamos dois momentos importantes da
legislação educacional do Império, que passamos a descrever.

Em 1854, houve a Reforma Couto Ferraz ou Regimento de 1854, que
dentre outras coisas estabelecia a divisão do Ensino Primário entre
Elementar e Superior; a obrigatoriedade do Ensino Elementar, reforçando
o princípio de gratuidade dessa modalidade; vetava o acesso de escravos
ao ensino público e  previa a criação do ensino para adultos. Tal lei,
entretanto, nunca chegou a ser cumprida. (Xavier, 1994)

Em 1879, foi decretada a Reforma Leôncio de Carvalho que tratava desde
o Ensino Primário até o Superior, passando pelo Secundário. A reforma
preconizava: a liberdade de ensino, facultando a todos que se sentissem
capacitados a possibilidade de expor suas idéias, utilizando os métodos
que melhor lhes parecesse; incompatibilidade entre o exercício do
magistério e o de cargos públicos e administrativos, e a liberdade de
freqüência para os alunos. (Ribeiro, 1984)

A discussão da Reforma Leôncio de Carvalho acompanhou as discussões
sobre a reforma constitucional que se deu em 1881, graças à Lei Saraiva
(XAVIER, 1994). Esta lei introduzia as eleições diretas para escolher os
representantes das províncias e da nação. Ao mesmo tempo, proibia o
voto do analfabeto, combinando essa proibição com o critério da renda.
De tal maneira, a participação política da maioria da população se
tornava cada dia mais difícil:

Resulta daí que, embora se proclamasse progressista, a reforma
eleitoral em questão era escandalosamente restritiva e defensiva
da ordem vigente. Criava, na verdade, um novo instrumento para
impedir que, em pleno processo de expansão econômico-social
nacional, os direitos políticos transbordassem do círculo estreito
em que haviam sido confinados. (XAVIER, 1994, p. 97)
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Por outro lado, a proibição do voto do analfabeto colocava ao país a
necessidade da expansão do ensino da leitura e da escrita à maior parte
da população.

Você lerá, a seguir, dois excertos de textos que discutem a situação da criança
negra no Brasil, a partir da Lei do Ventre Livre.  Analise os argumentos dos
autores e se posicione, criando uma discussão com o seu grupo:

A Lei do Ventre Livre suscitou inúmeras críticas, feitas por
contemporâneos das mais variadas tendências políticas, e
aprofundadas, posteriormente, pelos historiadores. Na verdade, poucos
acreditaram na sua eficácia para melhorar as condições de vida da
criança negra no Brasil. Ao lado da denúncia da perpetuação de fato
de sua condição de escrava, destacou-se o prognóstico do aumento
do número de abandono dos filhos de suas cativas, por parte dos
senhores. E verificamos que, ao menos no Rio de Janeiro, esse
prognóstico se cumpriu, prenunciando o trágico futuro que esperava
a criança negra no Brasil. Hoje, há mais de cem anos da Abolição,
convivemos com cerca de 12 milhões de crianças abandonadas nos
centros urbanos do país, das quais a maioria absoluta é de origem
negra. (LIMA&VENÂNCIO. In: PRIORE, 1991, p. 73)

E foi assim que numa época onde cada mãe livre sonhava poder
oferecer a seu filho uma escola, em vez da aprendizagem da vida
cotidiana, numa época onde começaram a se prolongar a infância
e os folguedos, o filho da escrava continua tendo uma infância
encolhida, de tempo estritamente mínimo. O batismo, com a
segurança advinda do compadrio protetor, o amor materno
dispensado pela mãe biológica, ou por todas as outras �mães� que a
ela substituem, tornam a criança escrava parecida com as outras
crianças brasileiras, mas com as crianças de sua condição de cor,
livres, porém escravas dos preconceitos da sociedade em que vivem.
O pai lhe falta, mas esse pai falta também à maioria das crianças
livres ou libertas, de cor. Todavia, o filho da escrava deve cedo
aprender as duras leis da escravidão: deve trabalhar para existir e
para ser reconhecido como bom escravo, obediente e eficaz. Com a
autonomia dos gastos e do pensamento, com a �idade da razão�
não há mais criança escrava, somente escravos que são ainda muito
novos. Para os seus senhores, somente sua força de trabalho os
distingue do resto da escravaria adulta. Sob suas aparências
enganadoras, a Lei do Ventre Livre é disto a clara confissão, e a
mensagem simbólica do olhar que um corpo social inteiro levanta sobre
a criança escrava. A Lei do Ventre Livre é o triunfo das mentalidades
antiquadas e perversas. (MATTOSO. In: PRIORE, 1991, p. 93)
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CAPÍTULO VI

SEGUNDA PARTE

CRIANÇA NO BRASIL IMPÉRIO
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CRIANÇA NO BRASIL IMPÉRIO (1822�1889)

Tres entes respiram sobre o fragil lenho que vai singrando veloce
mar em fora. Um jovem guerreiro, cuja tez branca nao cora o sangue
americano; uma crianca e um rafeiro que viram a luz no berco das
florestas, e brincam irmaos, filhos ambos da mesma terra selvagem.
Jose de Alencar, Iracema (1865). In: Freitas, p. 230-1)

Você, a partir de agora, conhecerá o quadro inicial da institucionalização
da educação da criança. Esse processo, iniciado no Brasil Império, se
estende até os dias atuais. Isso porque, apesar de a Constituição Federal
de 1988 ter referendado o direito da criança até seis anos à educação,
ainda continuamos a lutar para incluir esse direito no âmbito do
financiamento da educação nacional. Esse apoio financeiro precisa ser
garantido; caso contrário, não conseguiremos efetivar esse direito.

A história continua...

Após a saída dos jesuítas, expulsos pelo Marquês de Pombal, a educação
das crianças brasileiras passou a ser de responsabilidade dos padres-
mestres, dos capelões de engenho e até mesmo, como destacamos no
capítulo anterior, de preceptores que vinham de outros países. Eles tentaram
reagir, preconceituosamente, contra o que consideravam a onda absorvente
da influência negra, ocasionada pelo intenso convívio durante a infância.
Para eles, meninos e meninas deveriam aprender o �português correto�,
outras línguas e até mesmo novas e �corretas� maneiras de agir.6  Não
houve nesse período maiores preocupações voltadas à proteção jurídica e,
nem mesmo, relacionadas com a  institucionalização do atendimento.

As chamadas �rodas dos expostos�7 foram oficializadas e colocadas a
serviço do Estado com a aprovação da chamada Lei dos municípios de

6  � Os livros Casa Grande & Senzala e Os meus romanos: alegrias e tristezas de uma educadora alemã no
Brasil de Gilberto Freire e Ina Von Binzer, respectivamente, são duas grandes referências para o entendimento
da educação no Período Colonial e Imperial.
7 � Para não esquecer: A �Roda foi uma instituição criada por Romão Duarte em 1739 para abrigar �almas
inocentes� que tivessem sido abandonadas, enjeitadas ou desemparadas. Também chamada de Casa dos
expostos ou Casa dos enjeitados. Kramer, Sonia. A política do Pré-Escolar no Brasil: a arte do disfarce.
Rio de Janeiro:  Achiamé, 1982, p. 52.
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1828. Objetivou-se, também, com essa lei, estimular a iniciativa privada a
se responsabilizar pela criação das crianças abandonadas, de modo que
liberasse os municípios desse serviço.  Essa decisão contribuiu para que
fossem criadas rodas em várias províncias do império (Rio de Janeiro, São
Paulo, Bahia, Pernambuco, Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso,
etc.). Essas rodas assumiam caráter filantrópico e utilitarista, uma vez que
atendiam, geralmente, às crianças abandonadas. No entanto,
caracterizaram-se com serviços de péssima qualidade, em função das
precárias condições oferecidas. Vale destacar algumas iniciativas bem
próximas de nossa realidade:

Uma pequena roda de expostos surgiu na cidade de Vitória do
Espírito Santo, mantida pela Misericórdia local, onde �felizmente
para a província o número de expostos é limitadíssimo. Actualmente
(1862) não excede de 6, e ainda desses 4 se achão entregues aos
cuidados de famílias caridosas�. (FREITAS,1997, p. 64)

Pequena também foi a roda de expostos do Mato Grosso, da cidade
de Cuiabá, criada em 1833, junto à Misericórdia. �Nos primeiros
annos, lançaram-se alguns innocentes�� dizia o relatório provincial �
�causas, porém, que ignoro, fizerão há muito cessar este benefício
público, pois há mais de 16 anos nenhum exposto tem recebido a
Sta Casa�. No ano de 1839 só foram deixados três bebês na roda
(um menino e duas meninas). Depois parece que não se deixou
mais nenhuma criança, embora continuasse o costume de se
abandonar meninos recém-nascidos �na porta de casas de
particulares�. A provedoria atribuía esse ato à colocação da roda
muito próxima do Hospital Militar, local muito freqüentado à noite.
(Relatório de Presidente da Província do Mato Grosso, 1852, 1878.
Anexo Roda dos expostos. In: FREITAS, 1997,  p. 64)

Houve uma diminuição das antigas formas de ação de caridade e de
solidariedade para com as crianças pobres e desvalidas. Nem mesmo o
fato de as Assembléias Provinciais assumirem os serviços de assistência aos
expostos, desobrigou as Santas Casas de Misericórdia de desenvolverem
seu trabalho, uma vez que eram parcos os recursos destinados a subsidiar
essas ações e sempre eram inferiores às reais necessidades dos que
efetivamente precisavam. Com isso, várias irmãs foram trazidas da Europa
para administrar casas de expostos em várias cidades do Império.
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O caráter médico-higienista do atendimento à infância ficou explicitado
em 1879. O médico Carlos Costa, especialista em moléstias infantis,
redigiu uma matéria para o jornal Mãi de Família, ressaltando a
importância da creche:

Embora preocupado com o problema criado pela Lei do Ventre
Livre (Que tarefa não é a de educar o filho de uma escrava, um
ente de uma condição nova que ali teve de constituir sob a
condição de ingênuo!), o artigo prenuncia a iminente
transformação das relações de trabalho no país. Anuncia, assim,
uma instituição que se tem generalizado de modo notável nos
últimos tempos, em muitos países da Europa, que se acham na
vanguarda da civilização e do progresso. As mães pobres, que
necessitassem trabalhar, poderiam superar o obstáculo de não
ter a quem confiar seus filhos, cuja tenra idade não lhes permite
mandá-los para a escola. O artigo apresenta a creche, de origem
francesa, como destinada a cuidar das crianças de dois anos
para baixo, o que representaria um complemento da escola
primária ou, melhor ainda, de salas do asilo da segunda infância,
de que também ainda carecemos. Com isso, define claramente o
lugar da creche no conjunto das instituições educacionais de um
país: à escola primária, antecediam-se as salas do asilo da
segunda infância, para crianças dos 3 aos 6 anos, e a creche,
para a criança até 2 anos.

Você pode localizar na obra de Lourenço Filho (1966) a primeira
preocupação oficial com a Educação Infantil. Trata-se do artigo 2.º do
projeto da Reforma Leôncio de Carvalho elaborado, ainda, no Império, em
1878. Esse projeto tinha como ponto primordial a liberdade de ensino. Tal
artigo afirmava a obrigatoriedade de freqüência às escolas primárias, a
partir dos sete anos, e previa a fundação de Jardins de Infância e Escolas
Normais8. Rui Barbosa era um parlamentar atuante nesse período da
história e, como tal, emitiu dois pareceres sobre a Reforma Leôncio de
Carvalho, em que fez uma apreciação favorável  sobre a metodologia dos
jardins-de-infância.

8 �  LOUREÇO FILHO, Manoel B., A pedagogia de Rui Barbosa, p. 47-70.
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Os jardins-de-infância9  surgiram como lugares propícios ao
desenvolvimento infantil e à formação de sua personalidade; e as creches,
espaços ideais para as mães trabalhadoras, pobres, operárias, deixarem
seus filhos pequenos.

A proteção à infância passou a ser o mote para o desencadeamento da
criação de várias instituições para o cuidado da criança. Paralelamente,
localizamos instituições que tinham como principal função um atendimento
humanístico e caridoso, e os jardins-de-infância, reconhecidos como de
natureza educacional.

No Brasil Império, a Associação Protetora da Infância desamparada foi a
instituição que assumiu papel de destaque no cenário nacional, chamando
para si a responsabilidade de criar instituições próprias para atender à
infância desvalida, ao mesmo tempo em que se preocupou em sistematizar
as informações sobre o quadro estatístico a respeito dos menores educados
e cuidados pelas instituições filantrópicas, tanto públicas quanto
particulares.

Até mesmo uma viagem foi realizada, pelo inspetor-geral da Instrução
Pública, em 1883, com o propósito de obter informações sobre as
instituições criadas para atender às crianças pequenas na Europa,
incluindo os jardins-de-infância. Em seu relato destaca:

Nas grandes cidades européias, e sobretudo nos grandes centros
industriais, tem-se efetivamente criado estabelecimentos especiais
destinados a receber os filhos dos operários e guardá-los durante
o dia, enquanto os pais estão retidos na faina das oficinas. Alguns
destes estabelecimentos aceitam as crianças desde os 2 ou 3 anos
de idade até os 6 ou 7; é o caso dos asyles d�enfants em Paris,
dos Kinderbewahranstalten em Viena e Berlin. Outros aceitam as
crianças menores de 2 anos, mesmo as recém-nascidas: é o caso
das crèches francesas, das Krippen alemãs. Nenhum destes
estabelecimentos, porém, corresponde ao jardim-Froebel. Eles
destinam-se a fins humanitários e caridosos, mas não envolvem
rigorosamente uma idéia pedagógica. (Obs.: a palavra krippen,
em alemão, também significa o mesmo que em francês:
manjedoura.) (KUHLMANN Jr., 2005,  p. 71-72)

9 � Como vimos no fascículo 1, os jardins-de-infância foram criados pelo alemão Friedrich Froebel.
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Foram várias as tentativas de criar instituições diferenciadas para as
crianças, mas elas se caracterizavam, principalmente, pelo atendimento às
crianças pobres, ou seja, as creches, salas de asilos e jardins-de-infância
difundidos no Período Imperial apresentavam inter-relações no
desenvolvimento de suas atividades. Não há indícios de que nesse período
se tenham criado instituições para as crianças. Tal iniciativa foi
concretizada quando da Primeira República.

Excerto...

A criança depositada na roda, recolhida pela rodeira, era logo batizada.
Fazia-se um inventário de todos os eventuais pertences que trazia consigo,
inscrevia-se no livro de entrada dos expostos cada uma das peças do
vestuário e objetos que vestia ou foram colocados juntos a si, mesmo sendo
apenas farrapos. Transcreviam-se os bilhetes ou escritinhos que
eventualmente o expositor deixava preso à roupa do bebê. No livro de
entrada dos expostos, já registravam a criança com o seu nome de
batismo e, por vezes, suas condições de saúde aparentes. A cada criança
reservava-se uma página do grande livro de registros de entradas, pois
todas as eventualidades de sua vida seriam cronologicamente aí inscritas
(data da morte e causa mortis, saídas para casas de amas, para prestar
serviços, casamento, emancipação da casa, etc.).  (MARCÍLIO. Maria
Luíza, 1997, p. 72)

Não esqueça...

Encontramos treze rodas de expostos no Brasil: três criadas no século
XVIII (Salvador, Rio de Janeiro, Recife), uma no início do Império (São
Paulo); todas as demais foram criadas no rastro da Lei dos Municípios
que isentava a Câmara da responsabilidade pelos expostos, desde que
na cidade houvesse uma Santa Casa de Misericórdia que se incumbisse
desses pequenos desamparados. Neste caso, estiveram as rodas de
expostos das cidades de Porto Alegre e Pelotas (RS), de Cachoeira (BA),
de Olinda (PE); de Campos (RJ), Vitória (ES), Desterro (SC) e Cuiabá
(MT). Estas oito últimas tiveram vida curta; na década de 1870, essas
pequenas rodas praticamente já haviam deixado de funcionar.
Subsistiram apenas as maiores. (FREITAS, 1997, p. 64)
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CAPÍTULO VII

TERCEIRA PARTE

CRISE DO IMPÉRIO E
PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA
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CRISE DO IMPÉRIO E A PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

Apresentamos a você o texto correspondente à história da implantação da
República e suas principais fases até nossos dias. Optamos por uma
exposição que obedeça à ordem dos acontecimentos, sempre que possível
acrescentando leituras complementares, voltadas ao aprofundamento do
assunto em apreço. Como nos fascículos anteriores, acreditamos que os
textos aqui arrolados formam um primeiro patamar de referências
históricas e conceituais que devem ser aprofundados com outras leituras e
outras fontes de informação.

Proclamação da República

A Proclamação da República, em 15 de novembro
de 1889, assemelhou-se a uma espécie de �raio
em céu azul�, por conta da rapidez com que
ocorreu e dos poucos protagonistas civis e militares
diretamente envolvidos nesse acontecimento. Na
realidade, a decadência do Império tem suas raízes
vinculadas à crise do poder monárquico e ao
aparecimento de fatores e agentes que requeriam
nova ordem político-institucional.  O que se
percebe na nossa historiografia é que o fim da
monarquia já estava decretado em função de

conjunto de elementos que se configuraram depois das duas primeiras
décadas, da segunda metade do século XX.  Desde então, começou a
aparecer uma série de sintomas relacionados com a crise do poder
monárquico, ou seja, com a crise do Segundo Reinado (1870�1889).

Os fatores mais significativos dessas duas últimas décadas, que culminaram
na crise final do Império e na Proclamação da República, estão associados
com as transformações econômicas, políticas, sociais, culturais e ideológicas
ocorridas durante o reinado de Pedro II.  Nessas transformações é que
encontramos o sentido histórico do 15 de novembro de 1889.

À altura da segunda metade do século XIX, a escravidão no Brasil deu
sinais claros dos seus limites como força capaz de continuar estimulando o
crescimento do processo produtivo nacional. Novas situações se
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configuraram, impondo claras dificuldades quanto à permanência desse
tipo de trabalho compulsório.

Desde a Colônia, as rebeliões escravistas vinham contribuindo para
intensificar o clima de insegurança entre os setores dominantes e não foi
diferente no Império. Nesse período, as rebeliões, os quilombos, os
trabalhos mal executados e as fugas continuaram ocorrendo e
intensificando o clima de instabilidade social e política. No entanto, nesse
momento a aristocracia senhorial já contava com um aparelho repressivo
(o Estado) e com instrumentos legais capazes de sufocar qualquer
movimento social, considerado contrário aos seus interesses.

Somado a esse clima, o fim do tráfico negreiro, em 1850, trouxe novas
questões quanto ao abastecimento regular do mercado de mão-de-obra
escrava. Este fato impôs sérios problemas aos setores econômicos em
expansão, como a lavoura cafeeira, que demandava significativa
quantidade e regularidade de trabalho.  Novas incertezas quanto ao
futuro começaram a atingir os setores conservadores e tradicionalmente
ligados à exploração desse tipo de mão-de-obra.

Em 27 de setembro de 1871, dá-se a aprovação da Lei do Ventre Livre e
novas questões aparecem com relação à manutenção do trabalho servil.
Declarados livres os filhos de mulheres escravas, nascidos após a lei, os
senhores podiam optar entre receber do Estado uma indenização ou
utilizar os serviços do menor até completar 21 anos de idade.  Para a
aristocracia agrária, o projeto trazia certas preocupações, por reservar a
filhos de escravos certos direitos, abrindo assim um possível �caminho para
a liberdade� por meio de mecanismos legais. Tal iniciativa e direito
poderiam, a seus olhos, intensificar a luta e a guerra entre raças no Brasil.
Concretamente, a lei não teve grandes efeitos. Em geral, os senhores
continuaram usando os serviços dos jovens negros e poucos foram
entregues ao Estado como assegurava a Lei.

No final de 1870 e início de 1880, nova situação se configurou, impondo
novas limitações à continuidade do trabalho cativo.  O crescimento das
cidades, a introdução do trabalho assalariado, o início e a expansão das
atividades industriais e o aparecimento de setores médios urbanos
(intelectuais, profissionais liberais e estudantes universitários) contribuíram
para o nascimento e a intensificação do movimento pela abolição, ou seja,
pelo fim da escravidão no Brasil. Pessoas expressivas e de origens sociais
distintas se envolveram nessa luta e marcaram suas histórias em prol do
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movimento abolicionista.  Personagens da elite, como Joaquim Nabuco,
filho de grandes proprietários rurais, e pessoas de origem negra e mestiça
como José do Patrocínio, André Rebouças e Luís Gama, são alguns dos
exemplos dessa fase de nossa história.  Ao lado desses, frações de classes,
como os fazendeiros ligados às novas frentes de expansão do café,
também participaram do movimento.

No contexto dos anos de 1880, a luta entre abolicionistas e
antiabolicionistas foi se intensificando. O clima de tensão aumentava,
proporcionalmente ao crescimento e à organização do movimento pela
libertação. A campanha, concentrada nas cidades, começou a contar com
certa estrutura. Os abolicionistas fundaram jornais, clubes e associações
voltados a difundir seus princípios e seus ideais.

Nesse clima de tensão, o Imperador sancionou a Lei Saraiva-Cotegipe,
também conhecida como Lei dos Sexagenários. A lei concedia liberdade aos
escravos com mais de sessenta anos, sem indenização para o proprietário, e
previa, ao mesmo tempo, o aumento do Fundo de Emancipação destinado a
promover a imigração. Nesse contexto e sobre esse assunto, formalizou-se a
cisão política, cultural e ideológica entre os membros da aristocracia rural. De
um lado, formou-se o grupo dos cafeicultores representantes do Oeste Paulista,
interessados no fim da escravidão e favoráveis à lei em análise. Do outro lado,
alinhava-se o grupo da lavoura tradicional representante das velhas zonas
cafeeiras do Vale do Paraíba, cuja fortuna em declínio se concentrava na
quantidade de escravos.  Este último grupo foi contra a concessão da
liberdade aos escravos sexagenários sem indenização por parte do Estado.
Sobre as duas frações sociais da aristocracia cafeeira, atente para os
apontamentos de Florestan Fernandes:

(...) Todavia, o horizonte cultural do senhor agrário estava tão
dominado pelo afã do status senhorial que, até mais tarde, quando
a crise se abatera sobre as fazendas de café do Vale do Paraíba
e a derrocada já parecia iminente, ele ainda negligenciava o
ponto nevrálgico e se furtava a atacar a organização vigente das
relações de produção. Em vez disso, numa defesa irracional do
status senhorial, tentou intensificar, de várias formas, a
capacitação ao nível técnico, agravando os custos, sem elevar
proporcionalmente a produtividade do trabalho escravo. Fechou-
se o círculo  em que se prendera o terrível destino da aristocracia
agrária no Brasil. O senhor de escravo, por sua vontade e por



HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
Em três momentos da
História do Brasil:
Período Colonial, Período Imperial

e Primeira República

Fascículo 2

77

suas mãos, escravizava-se ao escravo e à ordem social que se
fundara na escravidão, condenando-se a desaparecer quando
esta fosse extinta. (1981, p.107)

(...) No outro extremo, deparamos com o fazendeiro que pretendia
encarar a personalidade-ideal do moderno �homem de negócios�
do meio urbano. A fazenda, para ele, não é fonte de status, mas
de riqueza. Deveria �dar lucro�, acima de tudo. Nesse caso, ele
não se sujeitava ao estilo de vida isolado e circunscrito do antigo
�barão de café� que morava na sede da fazenda. Também não
se submetia totalmente ao seu código ético, que excluía outras
atividades econômicas especulativas ou lucrativas do rol das coisas
decorosas ou respeitáveis. A fazenda ideal, já sob o trabalho
escravo mas principalmente depois da instauração do trabalho
livre, seria aquela que absorvesse a menor soma possível de custos
improdutivos e contornáveis. Ela devia organizar-se para
preencher sua função econômica especializada, consistente em
produzir café, na sua maior quantidade possível, pelo mais baixo
preço, oferecendo ao proprietário condições vantajosas ou seguras
de barganha. (1981, p. 11)

A essa altura, a escravidão estava desgastada e eram ineficazes as
tentativas de restabelecer suas funções e seu sentido histórico. Com
exceção dos setores tradicionais, como ilustra o texto de Florestan
Fernandes, a escravidão foi perdendo apoio em todos os setores da
sociedade. Isso se traduziu no fortalecimento do movimento abolicionista e,
ao mesmo tempo, no crescimento e expansão dos ideais republicanos. A
Abolição e a República fizeram parte do mesmo processo de deslocamento
do poder da antiga aristocracia em benefício da emergente burguesia
agrária e cafeeira. Outros fatores colaboraram direta e indiretamente na
superação e no envelhecimento das antigas estruturas monárquicas.

A diversificação da economia trouxe novas configurações sociais e
econômicas. No triângulo mineiro e no sul de Mato Grosso, desenvolvia-se
a criação de gado. Na Bahia, teve início a produção do cacau e fumo,
este último voltado para o mercado externo. Áreas de pequenas
propriedades de colonização estrangeira, no extremo sul do país, foram se
formando e se articulando aos exportadores de charque e erva-mate. A
partir de 1880, a produção da borracha se intensificava na região
amazônica em função da Revolução Industrial nos países capitalistas.
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Com a ampliação do mercado interno, aumentavam as perspectivas de
novos empreendimentos em setores como transporte, ferrovias, setor
financeiro e crédito. Um número significativo de indústrias passou a operar
no mercado interno com os principais centros urbanos. Essas
transformações foram acompanhadas de mudanças sociais significativas.
Como estímulo dessa diversidade e do crescimento de alguns centros
urbanos, começa a se formar uma classe média com alguma
representação social. Ao mesmo tempo, a decadência da escravidão é
acompanhada da introdução do trabalho livre assalariado, mais
adequado ao perfil e ao crescimento do espaço urbano e diretamente
vinculado aos interesses da burguesia agrária paulista. Nessa esteira, a
política de imigração, que visava a ampliar o mercado de trabalho interno
e suplantar de vez a escravidão, colocou à disposição dessa classe um
contingente significativo de recursos humanos; o fato permitiu ampliar e
diversificar tornando, mais complexo o tecido social brasileiro.

PARA SABER MAIS E REFLETIR

Segundo Octávio Ianni: (...) Naturalmente a entrada de
trabalhadores europeus e seus familiares não se deveu apenas à
atração exercida pelas oportunidades abertas na cafeicultura, no
artesanato e na indústria. Em concomitância, nas nações da
Europa, ocorriam transformações econômicas, sociais, e políticas
de profundidade, proporcionando a liberação de habitantes das
zonas agrícolas (...) Em verdade, duas foram as correntes
imigratórias estabelecidas nessa época. Os poderes públicos as
estimularam direta e indiretamente, em função das pressões
oriundas da cafeicultura e outros interesses privados, ou das
autoridades provinciais (...) Em poucas palavras, dois tipos de
contrato foram postos em prática nas fazendas de café. De início,
cria-se o regime de parceria. �A exploração agrícola pelo método
de parceria repousa na divisão do produto da colheita entre o
proprietário da terra e o lavrador que nela trabalha. O primeiro
entra com o capital, representado pelas terras, as plantações, etc.
O segundo, com o seu trabalho, cultivando, limpando a terra,
procedendo às colheitas. O lucro líquido, isso é, deduzidas as
despesas previamente especificadas, tais como: trabalhos no
terreiro, descascamento e limpeza do produto, transporte até o
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porto, armazenamento, comissões aos corretores, quebras por
acidentes, unidade, etc., oscilações de cotação e outras, é
dividido em partes iguais entre o proprietário das terras e o
lavrador. Pelos riscos e insegurança a que era submetido o
colono, esse tipo de contrato foi abandonado.(...) Depois,
difunde-se o regime misto, ou de assalariado propriamente dito.
�Abandona-se o sistema de parceria adotado anteriormente, e os
trabalhadores serão fixados nas fazendas como simples
assalariados; isto é, a sua remuneração deixará de ser feita com
a divisão do produto, passando a realizar-se com o pagamento
de salários(...) Além disto, em vez de preceder a vinda do
imigrante com contratos já assinados da Europa, o governo
tomará o assunto a seu cargo, limitando-se a fazer a propaganda
nos países imigratórios e pagando o transporte dos imigrantes até
o Brasil. Chegando aqui, eles eram distribuídos pelas fazendas de
acordo com suas necessidades e os pedidos feitos.�Esse sistema é
condizente com os anseios de realização pessoal e de liberdade
que motivaram a saída da comunidade originária. (FENELON,
1974, p. 106)

No início da década de 1870, um conflito religioso marcou a relação entre o
Estado e a Igreja. A Questão Religiosa fez com que a monarquia perdesse
o apoio desta última. A partir de 1848, o Papa Pio IX condenou �as
liberdades modernas� e afirmou o predomínio espiritual da Igreja, proibindo
a ligação de católicos com a maçonaria. O vaticano incentivou uma atitude
mais rígida em relações aos padres no Brasil em matéria de disciplina
religiosa e uma reivindicação de autonomia perante o Estado. Seguindo a
orientação contida na Bula Syllabus, os bispos de Olinda e Belém, D. Vital
Maria e D. Antônio Macedo, proibiram o ingresso de maçons nas irmandades
religiosas.  Diante de tal fato, o Império iniciou uma ação contra os bispos,
que foram presos e condenados. O conflito só amainou após a anistia dos
bispos e a suspensão pelo Papa das restrições impostas aos maçons. Nesse
clima, o ideal republicano ganha mais força e adeptos, tendo em vista que ele
concebia a separação dos poderes entre o Estado e a Igreja.

O relacionamento entre militares e governo passou por fases distintas
durante os anos correspondentes ao Império. A Marinha e o Exército
foram tratados distintamente pelo governo do Império. Em geral, a
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primeira recebeu mais atenção que a segunda, sendo vista até mesmo
como corporação nobre. O tratamento dado ao Exército variou muito de
época para época. Após 1850, sua composição social mudou bastante,
em função da baixa remuneração e das pobres condições de vida e da
lentidão das promoções, fatos que revelaram o descaso governamental.

As críticas dos oficiais do Exército ao governo começaram antes mesmo da
Guerra do Paraguai. De forma geral, eram críticas relacionadas com
questões particulares da corporação, como critérios de promoção e direito
de casamento sem pedir autorização ao ministro da Guerra e outras
associadas à situação do país. Já havia, entre os jovens militares, a defesa
do fim da escravidão e maior atenção à educação, à justiça e à
construção de estradas de ferro.

O clima entre o governo do Império e o Exército se radicalizou no contexto
dos anos de 1880.  O governo proibiu a discussão pública de assuntos
militares. A medida foi tomada em virtude das críticas que o tenente-
coronel Sema Madureira, oficial de prestígio e amigo do imperador, fez
ao montepio militar, por meio da imprensa. Um ano após, o mesmo oficial
foi punido com sua transferência para o Rio Grande do Sul. Tal fato se
deve ao convite do oficial a um jangadeiro, que havia participado da luta
pela libertação dos escravos no Ceará, para que este visitasse e recebesse
homenagem na Escola de Tiro do Rio de Janeiro.  Em 1886, o coronel
Cunha Matos foi punido por ter denunciado publicamente o desvio de
material do exército no Piauí. Os incidentes resultaram num maior
afastamento entre militares e governo, ampliando, assim, o espaço dos
ideais e das forças republicanas.

PARA SABER MAIS E REFLETIR

�Os episódios do 15 de Novembro, assim, não foram mais do
que o coroamento de longo processo. A República não teve nada
de acidental; muito ao contrário, resultou de desenvolvimento
progressivo de condições que, no penúltimo decênio do século,
tinham se agravado consideravelmente. Um dos aspectos mais
sérios desse agravamento estava, sem dúvida, no fato de não
concordar a monarquia com a força armada para defendê-la. Ao
lado do povo, na Abolição e na República, essa força armada
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refletia os anseios de mudança, esposava os novos ideais,
defendia-os ardentemente. Nem teve o Positivismo, que tão
largamente influiu no grupo que se formava na Escola Militar, o
papel causal que lhe tem sido atribuído. Conquanto fosse enorme
o prestígio de Benjamim Constant, realmente, a doutrina de
Comte, penetrando por via da matemática, influísse no
pensamento dos cadetes e em determinados meios civis,
ajustando-se bem aos reclamos democráticos daquela fase, sua
influência foi apenas parcial e reduzida. A origem de classe da
oficialidade, esta sim, explicaria as atitudes tomadas, em face dos
acontecimentos, pelos militares. O positivismo, permitindo-lhes
acomodar os anseios libertários com todo um conjunto de valores
éticos ligados ao passado, e como tais consagrados, foi um dos
veículos propícios. (SODRÉ, 1979, p.161)

Outro fator contribuiu para a crise e superação do regime monárquico: um
elemento ligado mais às manifestações culturais, políticas e ideológicas, ou
seja, o positivismo. Com Augusto Comte10  (1789�1857), o positivismo
ganha seus contornos definitivos como uma visão social de mundo
conservadora. Comte considerava a ditadura republicana como forma de
governo capaz de efetivar o convívio harmônico entre os homens.
Opunha-se à Republica liberal de base popular, sendo o poder exercido
por um mandato. Segundo entendia, a ditadura republicana não
correspondia ao despotismo, mas implicava a idéia de um governo forte
que poderia, segundo as necessidades, afastar-se do povo em nome do
bem comum.  Essa idéia assumiu a forma de um Executivo forte e
intervencionista capaz de modernizar o país. Ao lado disso, o positivismo
pregava separação entre Igreja e Estado, a preferência pela ciência, pelo
desenvolvimento industrial e pela formação técnica. Sobre a ditadura
republicana, é ilustrativa a interpretação das idéias de Teixeira Mendes,
um dos expoentes do pensamento positivista, do final do século XIX, feita
por Cruz Costa:

Quanto ao regime monárquico, o que se verifica, na opinião dos
adeptos de Comte, é que ele estava completamente esgotado,

10 � Em um dos fascículos de Sociologia você obterá mais informações sobre Augusto Comte. No entanto, não
espere até lá! Busque na biblioteca de seu núcleo livros que possam ajudá-lo a ter conhecimento maior sobre
esse pensador e suas teorias.



HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
Em três momentos da

História do Brasil:
Período Colonial, Período Imperial

e Primeira República

Fascículo 2

82

tão esgotado como estéril e inapto (...) O Remédio para os males
do país só podia ser a república ditatorial, isto é, o governo forte
de um chefe nacional que gozasse de popularidade e que fechasse
o parlamento, pois a ditadura deveria apenas limitar-se a manter
a ordem material, garantindo toda a liberdade espiritual e moral.�
(1967, p. 221)

Em consonância com as idéias de Nelson Werneck Sodré (1979), pode-se
afirmar que a influência do positivismo, se não foi determinante, foi
significativa entre os militares e civis que se envolveram no movimento pela
superação da monarquia.  A ênfase do positivismo na centralização do
poder, no Estado de natureza republicana, na neutralização dos políticos e
das políticas tradicionais, na ciência, na ordem e no progresso,
apresentava uma fórmula de modernização conservadora para o país.
Nesse sentido, os princípios desta tradição de pensamento foram
incorporados, não sem percepções e interpretações particulares e certas
adaptações, por civis e militares, à crítica do governo monárquico.

Como inicialmente afirmamos e após a tematização das questões acima
relacionadas, é possível dizer que a Proclamação da República resultou de
um complexo de fatores que foram se somando durante as últimas décadas
do século XIX.  Se o episódio do 15 de novembro tomou o povo de
surpresa, isso significa que suas raízes não atingiram as camadas e classes
sociais mais ligadas ao mundo do trabalho, no espaço urbano e rural. De
qualquer forma, como afirma Sodré, o ato da Proclamação foi o
�coroamento de um longo processo�.

CRISE DA DOMINAÇÃO OLIGÁRQUICA SOB A REPÚBLICA:
CONTINUIDADES E DESCONTINUIDADES HISTÓRICAS

Com a Proclamação da República, 15 de novembro de 1889, o Brasil
entrou em nova fase de sua história. Um momento que seria marcado por
avanços e transformações em muitos setores da vida nacional. É possível
verificar certas mudanças, principalmente na esfera jurídica, política e
institucional. Essas mudanças foram vitais para adequar os mecanismos
administrativos e toda a superestrutura às novas forças econômicas que, no
seu processo de emergência e desenvolvimento, requeriam mecanismos
legais e institucionais mais adequados à expansão interna e externa da
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economia nacional. Mas, ao mesmo tempo, é
possível identificar certas estruturas e situações
que, independentemente do largo período
histórico que separa a República do passado
colonial, permaneceram quase que
desafiando o próprio tempo. Na realidade,
tais permanências estão relacionadas com a
profundidade do movimento republicano em
termos políticos, culturais e ideológicos. Nesse
sentido, o fato de o �povo� ter assistido
�bestializado�, como se disse à época da
Proclamação, o advento da República
significou, entre outras coisas, o elitismo do
movimento e sua baixa penetração e
repercussão sociais. Enfim, a República é a
síntese entre o novo e velho, ou seja, entre
certas permanências e certas
descontinuidades históricas. Para entender
seu sentido, resta apontar suas
particularidades e seus elementos mais
marcantes.

Segundo o historiador Caio Prado Jr., o advento da república permitiu a
superação de �certos aspectos de uma superestrutura ideológica
anacrônica� em relação ao desenvolvimento e à expansão das novas
�forças produtivas� que moviam o país para a sua maior integração ao
mercado internacional.  Assim, logo após o ato da proclamação, teve
início o processo de desmontagem e montagem das novas estruturas
institucionais. Assim, a república funcionou como uma espécie de:

(...) bisturi num tumor já maduro; rompeu bruscamente um
artificial equilíbrio conservador que o império até então
sustentara, e que em fórmulas políticas e sociais já gastas e
vazias de sentido, mantinha em respeito as tendências e os
impulsos mais fortes e extremados que por isso se conservam
latentes. (PRADO Jr., 1985, p. 209)

Proclamação da República
BUENO, Eduardo. Brasil:
uma História. São Paulo:
ática, 2002. p. 231.
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CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA DE 1891: ASPECTOS DA
NOVA ORDEM LEGAL

A modificação do sistema jurídico-político era condição para dinamizar a
economia e, ao mesmo tempo, condição para que o novo regime de
governo conquistasse maior legitimidade com os vários setores da
sociedade brasileira.  A Constituição de 1891, inspirada no modelo norte-
americano, sintetizava em boa parte a tentativa de ajustar o país às forças
produtivas em expansão. Interessante acompanharmos algumas dessas
modificações, listadas a seguir.

Oportuno destacar que, com a nova Carta Constitucional, vinte Estados
passaram a gozar de maior autonomia em relação ao governo central. O
princípio do federalismo passou a garantir-lhes entre outros direitos: a
possibilidade de contrair empréstimos no exterior, de organizar forças
militares próprias (as forças públicas estaduais), elaborar suas próprias
Constituições (Constituições Estaduais), eleger seus presidentes
(governadores), decretar impostos sobre a exportação de suas
mercadorias e organizar uma justiça própria. Tais possibilidades viriam de
encontro aos interesses das oligarquias estaduais, em especial as dos
grandes estados. Contrair empréstimos no exterior, por exemplo,
significava para o estado de São Paulo a possibilidade de pôr em prática,
sob o interesse dos grandes produtores de café, planos específicos de
valorização do café. Além do mais, a Constituição representou uma vitória
tendo assegurado a autonomia dos estados, ponto fundamental do novo
regime, tal como era o desejo dos signatários do Manifesto Republicano de
1870. Na mesma direção, interessava aos estados decretar impostos sobre
a exportação de suas mercadorias, como forma de garantir importante
fonte de renda que possibilitasse o exercício de suas autonomias.

A autonomia econômica dos estados diante do poder central refletiu
diretamente no plano político. Começaram a surgir, por exemplo, os
partidos republicanos restritos a cada estado que passam a ser controlados
por suas respectivas elites estaduais. Por outro lado, os partidos políticos
republicanos decidiram sobre os destinos da política nacional indicando
candidatos, com base em acordos entre as elites políticas estaduais, à
presidência da república.
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A concretização dos direitos aos estados não significou para o governo
federal perda absoluta de controle político e institucional.  A nova
constituição resguardou à União papel importante quanto à cobrança de
impostos de importação, quanto ao direito de criar bancos autorizados a
emitir moedas e quanto à organização das forças armadas nacionais.  Ao
governo federal foi reservada a faculdade de intervir no estado para
assegurar à forma republicana de federação o estabelecimento e (ou)
restabelecimento da ordem social e política nos vários Estados da nação.
Não tendo a república resolvido a situação dos trabalhadores em geral e
dos trabalhadores do campo em especial, esses últimos representando mais
de dois terços da população nacional, o governo federal teve que intervir em
vários momentos para conter revoltas e rebeliões que resultavam dos
problemas relativos às desigualdades sociais e econômicas no Brasil.

PARA SABER MAIS E REFLETIR

Canudos não era um fenômeno isolado. Numerosos núcleos de
levantes de oprimidos do campo surgiram esparsos pelos sertões.
Eram, na sua maioria, revoltas primárias contra a brutal
exploração, as quais se traduziam em formas as mais diversas,
algumas vezes com caráter externo religioso, mas que iam até a
luta armada. O isolamento dos diversos núcleos insurgentes e, em
conseqüência, sua fragilidade e vulnerabilidade, determinavam
quase sempre sua dispersão e a formação de grupos volantes
pelos sertões afora�os cangaceiros � com sua degenerescência,
muitos à condição de simples capangas a serviço dos próprios
latifúndios (...)  A propriedade territorial monopolista, sobre a
qual assentava o poder das classes dominantes, sentia-se
seriamente ameaçada. Um dos principais órgãos da imprensa da
capital da República, escondendo essa realidade, investia
furiosamente contra os insurgentes de Canudos: (...) � E o testa-
de-ferro asceta (Antônio Conselheiro) tem em torno de si
criminosos de todos os Estados e malfeitores de toda a ordem, e
com eles arrebata fazendas, estabelecimentos rurais, grandes
propriedades, abrigando nelas a sua gente depois de trucidar os
donos e suas famílias� (...) Estava portanto em jogo � direta ou
indiretamente � a milenar questão da terra, de sua posse por uma
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minoria, com arma de opressão, ou de sua posse pelos que nela
mourejam, como arma de libertação. No auge da campanha de
Canudos, este era o problema crucial, intimamente ligado à
decisão militar da luta. Quando as tropas do governo sofriam
derrotas sucessivas em frente dos sublevados, os grandes
fazendeiros, não só das vizinhanças de Canudos, mas também de
outras regiões, tremiam de medo ante a perspectiva de perda de
seus domínios.(...). (FENELON, 1974, p.136)

A Carta Constitucional de 1891, de acordo com os princípios
republicanos, estabeleceu o poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder
Judiciário. Eleito para um exercício de quatro anos, o Presidente da
República seria a autoridade maior do Poder Executivo, incluindo os
poderes para intervir nos Estados e em outras questões de segurança
nacional. O Poder Legislativo, como no império, apresentava-se dividido
em Câmara dos Deputados e Senado. Os deputados seriam eleitos por um
período de três anos. Cada estado elegeria um número de deputados
correspondente ao número dos seus habitantes. Sendo assim, os estados
com maior concentração populacional estariam bem representados e os de
menor densidade populacional, ao contrário, estariam sub-representados.
O cargo de senador perdeu seu caráter vitalício e a extensão do mandato
passa a ser de nove anos.  Cada estado passa a ser representado por três
senadores. O mesmo número foi garantido à capital da república, isto é,
ao Distrito Federal.

Outro ponto importante da nova Constituição está relacionado com a
opção pelo presidencialismo como sistema de governo. Neste, a
composição ministerial fica a cargo do presidente da república que tem
poder de nomeação e (ou) deposição dos ocupantes do cargo. O
presidente e o vice-presidente seriam eleitos pelo voto indireto da
Assembléia Constituinte, transformada em Congresso comum.  O
Congresso, formado pela Câmara e pelo Senado, seria formado por
cidadãos eleitos pelo sistema do voto direto e universal.  Com relação às
eleições, eram considerados eleitores cidadãos maiores de 21 anos. O
direito ao voto não era extensivo a certas categorias, como militares,
mendigos e analfabetos.

Se comparada à Constituição imperial, a Constituição republicana
expressou significativos avanços, embora todos eles, no fundo, estivessem
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mais voltados a sedimentar os interesses dos setores dominantes da nossa
sociedade. Isto revela sua face conservadora e seus limites quanto à
incorporação da �nação real� no universo da política formal. A restrita
extensão do sufrágio universal é prova disso. Foi impedido o acesso de
milhares e milhares de pessoas ao processo de incorporação na esfera
formal da cidadania republicana e burguesa. A exclusão de analfabetos,
mendigos, militares e mulheres demonstrou o parcial processo de inclusão.
Os já limitados direitos da cidadania, de qualquer democracia burguesa,
tornavam-se, com a Carta republicana, mais restritos ainda. A esse
respeito vejamos, primeiro, as considerações de Florestan Fernandes e, em
seguida, as de Raymundo Faoro:

(...) a primeira República preservou as condições que permitiam,
sob o Império, a coexistência de �duas Nações�, a que se
incorporava à ordem civil (a rala minoria, que realmente constituía
uma �nação de mais iguais�), e a que estava dela excluída, de
modo parcial ou total ( a grande maioria, de quatro quintos ou
mais, que constituía a �nação real� ). As representações ideais
da burguesia valiam para ela própria e definiam um modo de ser
que se esgotava dentro de um circuito fechado. (200, p. 206)

(...) A República Velha continua, sem quebra, o movimento restrito da
participação popular, paradoxalmente consangüíneo do liberalismo
federal irrompido no fim do Império. A política será ocupação dos
poucos, poucos e esclarecidos, para o comando das maiorias
analfabetas, sem voz nas urnas. A essa direção política corresponde
a liderança econômica e social, em interações mútuas, onde não se
deve excluir, por mero preconceito de escola, o impulso primário de
poderes estatais, em nível federal e local. (2001, p. 698)

De alguma forma, a reação contra isso não demorou a chegar. Nas
primeiras décadas da República Velha (1910 a 1930), principalmente
trabalhadores e alguns setores médios, nas principais cidades, começam a
se organizar, a reivindicar seus direitos e lutar contra as condições
adversas as quais estavam delegados. Numa perspectiva mais ampla,
foram os movimentos sociais modernos que deram continuidade, embora
sob outras condições históricas e sociais, às lutas iniciadas por negros e
comunidades indígenas escravizados durante séculos. A História revela
que foi vital a ampliação e a organização desses movimentos, sua
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extensão no campo e nas cidades para a ampliação dos direitos da classe
trabalhadora; a dilatação da sociedade civil; a maior socialização do
poder e para certa democratização das relações entre as classes e grupos
sociais no Brasil.

PARA SABER MAIS E REFLETIR

Os salários eram baixos e, por sinal, segundo dados do Censo de
1920, situavam-se em São Paulo em nível inferior ao do Rio de
Janeiro e do Rio Grande do Sul, o que acrescentava mais uma
vantagem para os industriais.  A jornada de trabalho habitual se
estendia de onze a doze horas e as condições higiênicas e de
segurança, dentro das fábricas, só podem ser caracterizadas
como calamitosas. Na industria têxtil, em particular, o
proletariado era constituído, em sua maioria, por mulheres e
crianças. Segundo testemunho insuspeito do começo do século
XX, a idade mínima para o trabalho fabril era de... cinco anos!
Numa das fábricas de Matarazzo, foram encontradas máquinas
de proporções apropriadas ao manejo infantil. Pior ainda: os
menores viam-se forçados a horários noturnos de onze horas e,
com freqüência, sofriam espancamentos dentro das fábricas. Não
havia descanso semanal remunerado, férias remuneradas, seguro
contra acidentes, previdência social, nada, enfim, que impusesse
algum limite à taxa de exploração da força de trabalho.
(GORENDER, 1990, p. 48)

DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E FINANCEIRA PERANTE OS
PAÍSES HEGEMÔNICOS

Por mais que a Proclamação da República, juntamente com seu instrumento
de legitimação legal, a Constituição de 1891, tenha contribuído para a
modernização das instituições e das relações políticas e econômicas no
Brasil, é certo que nem tudo mudou. Se esse acontecimento e seu instrumento
legal assinalam certas descontinuidades, no conjunto da sociedade, são
perceptíveis certas permanências e certas continuidades históricas.
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Essas permanências e continuidades não são obra do acaso ou, muito menos,
incidentes e situações que não puderam ser superados com o tempo. Segundo
Florestan Fernandes (1981), a modernização das instituições no Brasil, assim
como a modernização da economia, da política, das relações sociais e
culturais, sempre esteve sob forte controle e em sintonia com interesses
particulares das várias frações da burguesia nacional (oligarquia agrária
tradicional ao lado da oligarquia moderna dos altos negócios, comerciais-
financeiros e industriais) e seus associados internacionais. A composição entre
o velho e novo, o que mudaria e como mudaria, o que permaneceria e como
permaneceria, quase sempre passou pelas mãos da classe dominante, ou seja,
quase sempre esteve diretamente sob seu controle.

Nossa dependência econômica diante do mercado externo, que se
aprofundou nos anos correspondentes à República Velha, em certo sentido
testemunha essa situação. A burguesia nacional, submetida ao jogo de
forças do mercado internacional, soube delinear os espaços necessários à
sua existência como classe social dominante. Não tendo interesses e
condições em levar a cabo uma revolução industrial e uma revolução
burguesa a ela correspondente, tendo em vista as dificuldades inatas de
uma economia dependente (subdesenvolvida, sem condições de operar
autonomamente no cenário do capitalismo monopolista e submetida à
dominação imperialista), definiu um caminho possível para sua
sobrevivência, ainda que de forma dependente.

Dentro desse quadro, o aprofundamento de nossa
dependência comercial e financeira ante os agentes do
capital internacional, dependência que ainda hoje sufoca
e limita as possibilidades de uma autonomia nacional
mais ampla, passou a ser conveniente e necessário para
sua sobrevivência como  classe social.  A preservação de
certas dinâmicas e culturas vinha de encontro a isso.

Do ponto de vista da dependência comercial, o Brasil continuou se
especializando na produção de gêneros primários (café, algodão, cacau,
borracha, etc.) voltados à exportação, com valor inferior aos produtos
manufaturados importados. Tais produtos estavam atrelados à flutuação do
mercado internacional que passou a controlar, com o tempo, os
mecanismos de sua valorização e desvalorização. Com isso, os
exportadores passaram a ter meios de transferir os prejuízos para os
produtores. Natural, diante desse processo, que os lucros mais vultosos da
comercialização ficassem em mãos estrangeiras.

Imigrantes para as lavouras de café.
BUENO, Eduardo. Brasil: uma
História. editora ática, 2002. p. 267.
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Ao lado e entrelaçada à dependência comercial, aprofundava-se a
financeira que verdadeiramente expunha os órgãos vitais da economia
nacional ao controle dos mecanismos financeiros externos. O permanente
desequilíbrio das contas externas acarretava déficits crônicos em nossa
balança de pagamentos. As divisas nacionais, provenientes das
exportações, não eram suficientes para o pagamento do montante das
dívidas, juros e serviços das dívidas.

Como resultado desse processo, o Governo Federal e o dos estados se
viam obrigados a contrair novos empréstimos para o pagamento de
empréstimos e juros vencidos. Os empréstimos que eram feitos nos bancos
ingleses, até a primeira década do século XX, passaram a ser divididos
nos anos seguintes entre a França, Alemanha, Holanda e Estados Unidos.
Entre 1889 e 1930, foram contraídos 27 empréstimos em bancos desses
países. Assim, a intensa evasão de divisas, resultante da dependência
comercial e financeira, prejudicava a economia e limitava a expansão e a
diversificação da produção interna.

No entanto, os produtores nacionais durante a Primeira República contaram
com certos mecanismos e ações de governo voltadas à proteção de seus
próprios negócios. Os produtores de café foram socorridos pela política de
desvalorização da moeda nacional (desvalorização do mil-réis). Em outros
momentos, tomaram medidas próprias, com respaldo em seus governos locais,
com a finalidade de obtenção de empréstimos para a valorização do café.

PARA SABER MAIS E REFLETIR

O primeiro esquema de valorização teve de ser posto em prática
pelos estados cafeicultores � liderados por São Paulo � sem o apoio
do governo federal. Diante da relutância deste último, os governos
estaduais � aos quais a descentralização republicana concedera o
poder constitucional exclusivo de criar impostos às exportações �
apelaram diretamente para o crédito internacional e puseram em
marcha o projeto. Essa decisão lhes valeu a vitória sobre os grupos
opositores. O governo federal teve finalmente que chamar a si a
responsabilidade maior na execução da tarefa. O êxito financeiro
da experiência veio consolidar a vitória dos cafeicultores que
reforçaram o seu poder e por mais de um quarto de século � isto é,
até 1930, � lograram submeter o governo central aos objetivos de
sua política econômica.  (FURTADO, 1971, p. 175-185)
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Agora, nem todos saíram ganhando com essa situação. A contrapartida
disso tudo, o outro lado da moeda, está relacionada com a degradação
material e moral dos que viviam do trabalho. É natural que a classe
trabalhadora, tanto no mundo urbano quanto no rural, perante as políticas
inflacionárias que socorriam os cafeicultores, fosse a mais onerada. Não
dispunham de outro meio de sobrevivência que não a venda de sua força
de trabalho, dependendo diretamente do salário para sobreviver. Assim,
como assalariados, os prejuízos eram significativos, pois suas
remunerações não eram reajustadas de acordo com os índices de elevação
do custo de vida.  Nesse processo, o grosso da classe média também era
prejudicado pelas freqüentes elevações do custo de vida, além de estarem,
como os trabalhadores em geral, excluídos das decisões políticas.

CULTURA POLÍTICA, FORMAS DE PODER E CONTROLE SOCIAL

Do ponto de vista da cultura política, das relações políticas e das formas
de controle social, processos colados à estrutura produtiva e econômica, é
possível verificar a permanência de determinada veia conservadora e
tradicional durante a República Velha. De fato, a Constituição Liberal e
Democrática da República não tinha conseguido implementar uma ordem
democrática capaz de eliminar certos vícios históricos.

A esse respeito, talvez o coronelismo, como prática e cultura política, seja
um dos elementos mais marcantes de permanência. Os municípios eram
base de sustentação do coronelismo no respeitante à cultura e do coronel
no relativo a agente político. Eram proprietários de terras, comerciantes,
industriais e bacharéis que mantinham seus títulos militares, após a
extinção da Guarda Nacional, em função do poder que continuavam a
exercer sobre seus parentes, agregados e moradores dos municípios e de
suas respectivas localidades.

Sob seu controle e influência, estavam as populações rurais formadas por
colonos, meeiros e posseiros. Gente sem propriedade, vivendo na miséria, sem
propriedades e sem leis que os protegessem e, por conta disso, eram
sujeitados ao trabalho mal recompensado nas terras dos fazendeiros.
Dependiam dos coronéis para tratamento médico, licença para a plantação
de roça, obtenção de passe para locomoção e até para escrever uma carta. O
mais terrível é encontrar tal situação social e a sobrevivência dessa relação de
poder que a preserva ainda sobrevivente no Brasil de nossos dias.  Observe
no trecho a seguir os traços fundamentais dessa cultura política:
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(...) O fenômeno do coronelismo tem suas leis próprias e funciona
na base da coerção da força e da lei oral, bem como de favores
e obrigações. Esta interdependência é fundamental: o coronel é
aquele que protege, socorre, homizia e sustenta materialmente
os seus agregados; por sua vez, exige deles a vida, a obediência
e a felicidade. É por isto que o coronelismo significa força política
e força militar.  O caudilho rio-grandense, que sustenta seu próprio
exército para lutar a favor ou contra Borges de Medeiros; os
coronéis de São Paulo, que lutam contra os revolucionários
paulistas de 1924; os coronéis da Bahia, que avançam sobre
Salvador; e os coronéis  do Ceará, que atacam Fortaleza � provam
que o fenômeno colonial e imperial subsiste inteiro na Primeira
República. Nuances e características regionais explicam diferenças
de comportamento; porém, a substância do problema é brasileira.
(CARONE, 1976, p. 66)

Na outra ponta dessa relação de poder e formas de controle social estavam
as oligarquias estaduais. Formadas por grupos poderosos constituídos pelas
principais famílias e chefes políticos, das principiais regiões do Brasil. Não
há estado que não fosse dominado por algumas dessas famílias,
latifundiárias, de tradição escravista ou, como no Oeste Paulista,
antiescravista e republicana. Fortalecidas pelo princípio do federalismo
republicano, organizadas em partidos políticos com vinculações regionais,
participantes da sociedade política e civil e sem obstáculos ao seu
fortalecimento, atingem significativa importância no plano nacional.

Em termos nacionais, o caso mais significativo era o do estado de São
Paulo. Os chefes políticos locais dominavam a Comissão Executiva do
Partido Republicano Paulista (PRP), o mais expressivo partido estadual da
época. Juntamente com os chefes do Partido Republicano Mineiro (PRM),
ele controlou o Poder Executivo federal juntamente com o Poder Legislativo
durante toda a República Velha. Segundo se constata, a união dessas duas
forças foi fundamental para a estabilidade política no período em questão.
No entanto, é preciso destacar que, ao longo dessa convivência, a união
foi feita ora com a preponderância de uma força ora com a da outra.
Como forças organizadas, as duas agremiações se revezaram, segundo
condições históricas e particulares, na condução hegemônica da aliança
política. Num sentido mais amplo, assim se pronuncia o historiador Edgar
Carone sobre o sentido histórico das oligarquias na Primeira República:
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(...) Do coronelismo às oligarquias a escala é política. No império,
os grupos oligárquicos encontravam um obstáculo para o controle
total dos governos das Províncias: é o Poder Moderador do
Imperador, que permite a escolha dos presidentes provinciais. O
federalismo republicano derruba este empecilho: e as oligarquias
irão atingir, então, o ápice de sua expansão. É verdade que o
predomínio de uma oligarquia estadual representa luta. Muitas
vezes, o seu partido não encontra ocaso; mas, na verdade, o
controle da situação significa combate acerbo contra outros
grupos, desde a negação dos mínimos direitos dos não-partidários
até a luta armada. Nos Estados mais adiantados, onde a
complexidade econômica e social é maior � São Paulo, Minas e
Rio Grande do Sul � o partido, forma oligárquica mais rica, é o
controlador e o esmagador de qualquer oposição. A história
mostra-nos exemplos infinitos de dissidências e oposições
esmagadas e dispersadas pela força bruta e pelas patas de
cavalos. (...) Já nos outros Estados, onde a máquina governamental
é mais complexa, o partido representa poder controlador e
distribuidor, mas as exigências estatais, o manejo das oposições
e fortalecimento e variedade dos grupos, fazem haver equilíbrio
maior entre o individual e o coletivo. Apesar disto e da importância
destas diferenças, é o controle das oligarquias o tema mais
importante da história da Primeira República. (1976, p. 66)

Se o controle das oligarquias é o tema mais importante da história da
Primeira República, como afirma Carone, não é por outros motivos e meios
que se darão a perda de legitimidade e a contestação do Estado
oligárquico. Na realidade, esse parece ser o ponto central que influiu na
sua crise e no desencadear da Revolução de 1930. Do ponto de vista
político e social, os vitoriosos de 1930 formavam um quadro compósito,
mas unidos contra um mesmo adversário.  Sob perspectivas diversas, eram
eles formados por membros da velha oligarquia; quadros de jovens
desejosos de reformular o sistema político e associados aos tenentes;
membros do movimento tenentista e membros da classe média tradicional
ligados ao Partido Democrático.  Após a Revolução, essas forças que eram
convergentes e lutaram pela superação do domínio oligárquico, assumirão
outra composição política e esta determinará o sentido e a direção da
Nova República. Em razão também, como já vimos, das constantes crises
do café e da manutenção do protecionismo exclusivo, não seria possível às
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oligarquias dominantes sustentar por muito tempo sua hegemonia no plano
nacional. Assim, as freqüentes crises políticas dos anos 20 culminariam na
destruição progressiva da República Oligárquica. Resta saber sobre a
natureza e a profundidade da revolução protagonizada por essas forças
políticas que convergiam em suas críticas aquele tipo de Estado.
Sugerimos que você faça novas leituras para ampliar seus conhecimentos
sobre esse momento histórico do país.
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CAPÍTULO VIII

TERCEIRA PARTE

EDUCAÇÃO NA
PRIMEIRA REPÚBLICA

(1889�1930)
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EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA REPÚBLICA (1889�1930)

Caro profissional estudante, uma das grandes questões educacionais que
irão marcar os anos iniciais da República será a da necessidade premente
do combate ao analfabetismo. Esta questão era justificada pelo grande
número de analfabetos herdado do Império: em 1890, cerca de 85% da
população brasileira era analfabeta11 .

Antes de continuarmos nossa reflexão sobre as condições da Educação na
Primeira República, achamos importante que você reflita um pouco sobre a
questão do analfabetismo que se fez tão presente nesse momento histórico.

As mudanças pelas quais passava o país colocavam como necessidade
premente um maior número de pessoas alfabetizadas. Entretanto, o saber
ler e escrever nem sempre foi evidenciado como necessário para a
humanidade. Podemos observar, através da história, que os homens, em
diferentes momentos, se relacionaram de formas bastante diversas com a
escrita. Sem a pretensão de enveredar pela história da escrita e da leitura,
tentaremos dar alguns exemplos significativos de como isso ocorre.

Sabemos que a humanidade, durante vários milênios, prescindiu da
existência da escrita, apresentando mesmo, segundo Graff, uma cronologia
devastadoramente simples. Ao comparar o surgimento do homo
sapiens com a invenção da escrita, do alfabetismo ocidental e da imprensa,
o autor aponta as seguintes proporções: o primeiro __ como espécie __ tem
aproximadamente cerca de um milhão de anos. A escrita, por sua vez,
conta com cinco mil anos de existência, o que representa apenas 0,5% da
existência da humanidade. O alfabetismo ocidental, por outro lado, tem
aproximadamente 2.600 anos, ou 0,26% da vida da espécie, e a imprensa
somente foi inventada por volta de 1450 (Graff, 1990).

A escrita surge como necessidade histórica, respondendo às mudanças
que ocorreram em diversos domínios na antiga Mesopotâmia:
desenvolvimento da agricultura, crescimento do comércio, aparecimento
das primeiras vilas com hábitos sedentários e um poder político
centralizado. Assim, nasceu a necessidade de anotar, memorizar e

11 �  Fonte: Inst. Nac. Estat. Anuário estatístico do Brasil, ano II, 1936, p. 43, apud Ribeiro, 1984.
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arquivar as informações, sendo, durante muitos séculos, o uso corrente da
escrita ligado à anotação referente à contabilidade e administração
(Chaveau, 1997). Foram necessários, ainda, alguns séculos para que
aparecesse o uso literário da escrita.

É importante notar que, mesmo após a invenção da escrita, seu uso entre
os egípcios e sumérios, fenícios e hebreus, indianos e chineses, restringiu-
se às elites __ clericais ou comerciais __ que podiam dar-se ao trabalho de
aprendê-la (Havelock, 1995). Na Grécia, até por volta do ano de 400
a.C., a escrita foi vista como atividade servil que deveria ser exercida
pelos artesãos. Esse preconceito só foi quebrado quando Platão começou a
freqüentar a escola (Illich, 1995).

A condenação platônica da escrita nos oferece bom exemplo da
idiossincrasia da relação do homem com ela em diferentes momentos.
Considerando-a como a �morte da memória�, Platão iria afirmar que __ ao
contrário do que se poderia pensar __ ao invés de ajudar a preservar a
memória, a escrita seria um veneno para ela, tendo em vista que os
homens se fiariam a algo externo à �alma� e, portanto, não confiável.
Assim, a escrita foi considerada �inumana, pois pretende estabelecer fora
da mente o que na realidade só pode estar na mente. É uma coisa, um
produto manufaturado�. (Ong., 1998. p.94)

O mito da invenção da escrita é contada por Sócrates em Fedro: No Egito,
um jovem deus chamado Thot apresentou sua nova invenção __ a escrita __

ao deus soberano e solar, Tamuz. A escrita serviria para resolver os
problemas de registro e acumulação do saber. Entretanto, Tamuz afirmou
que a escrita só faria aumentar o esquecimento dos homens. (Platão,
2001; Gabnebin, 1997)

O que queremos que você perceba, com esses exemplos retirados da
história da escrita, é que seu uso é cultural e responde a determinadas
questões colocadas pelo ser humano em momentos históricos específicos.

Durante a Primeira República, por conta de se precisar responder a
algumas das questões advindas do desenvolvimento de uma sociedade
urbano�industrial, a alfabetização e o combate ao analfabetismo
aparecem como necessidade. Assim, o processo de urbanização do país,
bem como a instalação de nova organização do Estado, em função da
Proclamação da República apontaram para novas necessidades da
população, dentre elas a escolarização e a alfabetização.
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O combate ao analfabetismo por meio, especialmente, da proposta de
expansão da rede escolar deu origem a um movimento pedagógico chamado
entusiasmo pela educação, que surgiu nos anos finais do Império e
permaneceu até os anos 1920. Ancorado na idéia de que os grandes
problemas nacionais somente poderiam ser resolvidos pela ampliação de
oportunidades escolares para toda a população, esse movimento seduziu
vários intelectuais das classes dominantes ligados, direta ou indiretamente, à
instalação do regime republicano. (Ghiraldelli Jr., 1992)

Você sabia que outro movimento que marcou as idéias pedagógicas dos
primeiros anos republicanos foi o otimismo pedagógico?
Diferentemente do entusiasmo que via na expansão da rede a forma de
combater o analfabetismo, o otimismo insistiu na necessidade de melhoria
das condições didáticas e pedagógicas do ensino. Cronologicamente
posterior ao entusiasmo, surgiu nos anos 1920 e atingiu seu ápice nos
anos 1930, após o final da República Velha (id. Ibid.i, 1992).

Entretanto, a organização de uma rede escolar que atendesse à maioria
da população continuou, durante a Primeira República, apenas como
projeto, não havendo na prática nada que a sustentasse. O número de
escolas públicas era ínfimo e destinado apenas a atender às camadas
médias e altas, conforme aponta um grande educador que vivenciou esse
período, o professor Paschoal Lemme:

As poucas escolas públicas existentes nas cidades eram
freqüentadas pelos filhos das famílias de classe média. Os ricos
contratavam preceptores, geralmente estrangeiros, que
ministravam aos filhos o ensino em casa, ou os mandavam a
alguns poucos colégios particulares, leigos ou religiosos,
funcionando nas principais capitais, em regime de internato ou
semi-internato. Muitos desses colégios adquiriram grande
notoriedade. Em todo vasto interior do país havia algumas
precárias escolinhas rurais, em cuja maioria trabalhavam
professores sem nenhuma formação profissional, que atendiam
às populações dispersas em imensas áreas: eram as substitutas
das antigas aulas, instituídas pelas reformas pombalinas, após
a expulsão dos jesuítas, em 1763. (LEMME, apud GHIRALDELLI
JR., 1992, p.27)
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Não obstante a necessidade histórica apresentada, relativa à
alfabetização de um maior número de pessoas, não obstante as lutas
empreendidas para tentar resolver a questão, os números indicam quanto
foi possível fazer na prática. Se, em 1890, cerca de 85% da população
era de analfabetos, em 1920 esse índice continuava em 75%. O que se
pode perceber é que a escola continuou como uma instituição destinada às
elites, priorizando o Ensino Secundário e Superior, sem a garantia de
expansão do Ensino Primário. A legislação referente ao ensino, nesse
período, demonstrou essa priorização, tendo em vista o evidenciamento da
preocupação com esses níveis de ensino.

A primeira reforma educacional ocorrida durante a Primeira República foi a
de Benjamim Constant em 18901 2. Tal medida, como outras que se
seguiram, vinha na tentativa de organizar uma situação de �anarquia e
descrédito�, especialmente em relação aos cursos secundários, em que um
sistema de exames parcelados �expressava um conceito preparatório,
imediatista e restrito, dos estudos secundários� (NAGLE, 1974, p. 143).
Inspirada nos ideais positivistas � seu autor era um militar com essa
formação � preconizava a liberdade e laicidade do ensino, além da
gratuidade da escola primária. Tentava, também, adotar um currículo com
disciplinas científicas, em substituição a um currículo com predominância
literária. A nova organização escolar, proposta à escola primária, ficaria
organizada em dois ciclos, divididos em primeiro e segundo graus.  O
primeiro se destinava a crianças de 7 a 13 anos, e o segundo para aquelas
de 13 a 15 anos.  A escola secundária, por sua vez, passou a ter a duração
de 7 anos, e o Ensino Superior foi reestruturado.

Você sabia que foi Benjamin Constant quem criou o ministério da
Instrução, Correios e Telégrafos? Ele também instituiu o exame de
madureza como forma de verificar as condições de ingresso dos alunos em
cursos superiores, em substituição aos exames parcelados de
preparatórios. A reforma acabou por não se efetivar na prática.

Além da prorrogação do prazo de obrigatoriedade do exame de
madureza, em favor dos preparatórios, de 1891 a 1900 uma seqüência
de decretos, regulamentos, portarias, instruções e avisos modifica
substancialmente o plano de estudos e o regime de equiparação
adotados por Benjamim Constant. (NAGLE, 1974, p. 144)

12 � A Reforma Benjamin Constant foi decretada em 1890 e colocada em prática em 1891. Tal Reforma atingia
o ensino público primário e secundário do Distrito Federal e a Instrução Superior, Artística e Técnica em todo o
país (RIBEIRO, 1984).
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O código Epitácio Pessoa, de 1901, por outro lado, promovia uma volta
à parte literária, em detrimento das disciplinas científicas, além de
apresentar o Ensino Secundário como preparatório para o superior. A
duração do curso secundário, que na reforma anterior era de sete anos,
passou a ser de seis.  Esta reforma também não conseguiu alcançar seus
objetivos.

Entretanto, fracassou a tentativa de dar ao ensino secundário um
sentido próprio, uma vez que o mesmo continuará funcionando
como curso preparatório ao ensino superior. A equiparação ao
Colégio Pedro II de todas as escolas do país que ministrassem
ensino secundário e a conseqüente fiscalização federal não
alcança o objetivo de torná-lo um ensino com fim em si mesmo,
uma vez que os educandos continuam a vê-lo apenas como degrau
de preparação imediata ao exame de habilitação ao ensino
superior. (FILHO, 2003, p. 52)

Em 1911, deu-se a Reforma do então ministro Rivadávia Correia, que
levou seu nome. Fiel aos princípios do positivismo, a Reforma
desoficializou o ensino, tornando-o livre da interferência do Estado, dando
total liberdade aos estabelecimentos de ensino e tornando a presença
facultativa. Outra indicação da Reforma foi a de transformar os cursos
secundários, dando-lhes uma dimensão formadora, e não apenas,
conforme considerado pelo texto da Lei, �subalterna�, centrada no curso
preparatório. Os principais destaques dessa reforma foram:

a. a não-obrigatoriedade de freqüência para o ensino;

b. a abolição dos diplomas;

c. os exames de admissão, realizados pelas próprias instituições, para
ingresso dos candidatos. (id.ibid., 2003)

Os resultados, como já havia ocorrido, também não foram os esperados:

O ensino oficial, uniforme, do sistema de 1901 cede lugar, então,
a um ensino livre, diversificado e flexível, a realizar-se em
estabelecimentos autônomos. Mas, em franco desacordo com as
condições do meio escolar brasileiro, as medidas
desoficializadoras de 1911 provocam �grande balbúrdia na vida
escolar�, e nova reforma se impõe. (NAGLE, 1974, p. 145)
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Assim, apenas quatro anos depois, em 1915, deu-se a Reforma Carlos
Maximiliano, como reação à legislação anterior, centrando sua
preocupação agora, novamente, no curso secundário, como preparatório
para o superior. A reforma Maximiliano instituiu uma autonomia relativa,
�reintroduzindo a tarefa disciplinadora e aperfeiçoadora� do Governo
Federal no Ensino Secundário (Nagle, 1974).  Tal reforma procurou:

Manter das reformas precedentes o que nelas houvesse de
progressivo e fosse conciliável com a experiência anterior. Assim,
da Lei Rivadávia conserva ele o exame de admissão às escolas
superiores; do Código Epitácio Pessoa, o ensino seriado e a
redução do currículo; da Reforma B. Constant, a restrição da
equiparação aos estabelecimentos estaduais; e da relativamente
longa experiência do ensino secundário brasileiro, os exames
preparatórios. (SILVA, apud FILHO, 2003, p. 53)

Por último, em 1925, tivemos a Reforma João Luiz Alves/Rocha Vaz,
considerada a medida mais ampla da União por trazer dispositivos que
diziam respeito ao Ensino Primário, Secundário e Superior, além da
administração escolar (Nagle, 1974). Ela  procurou dar caráter de ensino
regular ao curso secundário � agora com duração de seis anos __ não
centrado apenas na preparação para os cursos superiores. A conclusão do
5.º ano já garantia o direito de prosseguir em um curso superior, desde que
o candidato fosse aprovado nos vestibulares. Aqueles que concluíssem o
sexto ano receberiam o grau de bacharel em ciência e letras. (Filho, 2003)

Como afirmamos, a legislação federal teve clara preocupação com o
Ensino Secundário e Superior. Mas como estava a situação do Ensino
Primário nesse mesmo período?

Apesar da legislação educacional ter evoluído de forma diferenciada em
cada estado e da estrutura e funcionamento de cada escola ter se
processado com características próprias em lugares diferentes, Ghiraldelli
Jr. (1992) aponta que é possível, guardando esta ressalva, ter uma idéia
da vida escolar nos primeiros anos da República por meio do exemplo da
rede escolar paulista.

O Ensino Primário em São Paulo estava organizado em dois cursos: o
preliminar e o complementar. Havia seis modalidades de escolas no curso
preliminar: as preliminares eram formadas pela reunião de 40 alunos
em uma classe escolar, em que o Ensino Primário deveria ser gratuito e
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laico. Entretanto, o governo estadual não se obrigava a construir o prédio
para funcionamento da escola, pagando apenas os professores e os livros
oficiais. Raramente podia haver co-educação dos sexos. A duração era de
4 anos, com 6 horas diárias de aulas. A reunião de quatro a dez escolas
preliminares formavam um grupo escolar.

As escolas intermédias e provisórias eram �uma espécie de primas
pobres das escolas preliminares e dos grupos escolares�.  Ainda havia as
escolas noturnas que deveriam atender a alunos maiores de 16 anos,
priorizando a alfabetização e a profissionalização, bem como as
ambulantes que correspondiam ao trabalho de professores solitários que
percorriam várias cidades, durante a semana. (Ghiraldelli Jr.,1992, p. 29)

A partir da década de 1920 foi proposta, por Sampaio Dória, nova
reforma no Ensino Primário paulista, seguida por propostas semelhantes
em diferentes Estados da federação:

(..) tendo à frente Fernando de Azevedo, em 1928, no antigo
Distrito Federal (Rio de Janeiro), Anísio Teixeira (1925) na Bahia,
Lourenço Filho (1923) no Ceará, Francisco Campos e Mário
Casassanta (1927) em Minas Gerais, Carneiro Leão (1929) em
Pernambuco e Lourenço Filho, agora em São Paulo, em 1930.
Data também dessa fase o Inquérito realizado por Fernando
Azevedo, em 1926, para avaliar as condições da Educação no
estado de São Paulo, com o patrocínio do jornal O Estado de
São Paulo. (FILHO, 2003, p. 56)

Tais reformas trouxeram a intenção de inovar o ensino primário e normal
com duas preocupações que remeteram aos movimentos do otimismo
pedagógico e do entusiasmo pela educação, qual seja: ampliar as
oportunidades escolares e renovar os métodos de ensino, preparando
terreno para o movimento escolanovista que iria se manifestar de forma
mais contundente no início dos anos 30 (id.ibid., 2003).

Para finalizar este capítulo, você terá acesso agora a um exemplo do tipo
de literatura que era feito para as crianças durante a década de 1920.
Observe quais valores são ensinados para a criança nesse tipo de obra:
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Carta

Júlia Lopes de Almeida

Natal, 9 de janeiro

Minha boa Olímpia

Depois que partiste, quem administra os meus estudos é a nossa querida irmã Alice.

Em obediência ao bom regime estabelecido em casa de mamãe, continuo a levantar-me às seis

horas da manhã. Depois de tomar o meu banho frio e de arrumar o meu quarto, visto-me,

almoço e saio para o colégio; antes de sair, porém, examino sempre a bolsa, verificando se

está tudo em ordem. Por isso levo sempre bem acondicionados os livros, os cadernos, o lápis, a

pena, a tesoura, a borracha e a merenda. Os bons exemplos que recebi de tia Alice fazem-me

cuidadosa e previdente. Percebo que nossos pais estão satisfeitos comigo, e isso basta para

fazer a minha felicidade!

Vou sempre muito contente para a escola e sei o por quê! É porque levo as minhas lições bem

sabidas e considero a minha professora como uma amiga a quem minha presença vai dar

prazer.

E como é paciente a minha professora! Também por isso todos nós lá no colégio a amamos

muito. Às vezes é certo que a fazemos exasperar-se... há crianças tão endiabradas! Com a sua

voz já enrouquecida, ela grita, zanga-se, mas... nunca a sua mão ameaçou ninguém nem de

um beliscão! A verdade é que bem os merecemos às vezes! Também, quando ela faz uma

preleção, é tal o nosso silêncio que, ao terminá-la, ela olha para a gente com um daqueles

sorrisos que parecem dizer: obrigada!

Tive hoje excelentes notas em todas as matérias, e por isso voltei radiante para casa, e foi com

imenso júbilo que beijei a nossa adorada mãe.

Escrevo-te às sete horas da noite; vou fechar esta carta para estudar um pouco, bem sabes que

tenho ordem de ir para a cama às oito horas. A este método inalterável que tenho para tudo, é

que devo o ter tão boa saúde e tanto sossego, é ainda devido a ele que posso dizer: empreguei

bem o meu dia, estudei, brinquei e vou adormecer com a consciência tranqüila.

Boa noite, minha querida irmã.

Tua Isaura

Júlia Lopes de Almeida, Histórias da nossa terra (Rio de Janeiro: Ed. Francisco Alves,
1925), pp. 43-46. apud LAJOLO, Marisa & ZILBERMAN, Regina. Um Brasil para

crianças. Global, SP, 1993, 4 ed.
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CAPÍTULO IX

TERCEIRA PARTE

EDUCAÇÃO DA CRIANÇA NA
PRIMEIRA REPÚBLICA

(1889�1930)
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EDUCAÇÃO DA CRIANÇA NA PRIMEIRA REPÚBLICA
 (1889�1930)

A Primeira República foi marcada pela expansão da lavoura cafeeira,
melhoria dos meios de comunicação, urbanização progressiva e
desenvolvimento das grandes cidades. Iniciou-se nova fase da política e do
desenvolvimento do país.

É imprescindível lembrar que, em conseqüência da abolição da
escravatura, tinha sido necessário substituir o trabalho escravo pelo
trabalho livre.  As relações de poder se alteram nesse período,
evidenciando duas classes fundamentais: de um lado, a dominante, que
tinha em seu poder as terras e os meios de produção e, de outro, a
maioria da população, desprovida da riqueza produzida socialmente e de
melhores condições materiais de vida.

Essas transformações sociais geraram graves crises na sociedade
brasileira, suscitando um acirramento de conflitos entre sociedade civil e
sociedade política. A educação passou a ser vista como a solução para os
problemas do país13 . No entanto, apesar das inúmeras reformas ocorridas
no ensino brasileiro, como vimos no capítulo anterior, poucas foram as
iniciativas voltadas à Educação Infantil. Existia certa preocupação com a
infância no tocante à sua proteção14 .

Podemos afirmar que a Educação Infantil tem um pouco mais de cem anos
no Brasil. O primeiro jardim-de-infância oficial brasileiro, do período
republicano, começou a funcionar em 18 de maio de 1896, anexo à
Escola Normal Caetano de Campos, em São Paulo.

13 � Jorge NAGLE, em sua obra Educação e sociedade na Primeira República, p. 99-100, caracteriza esse
momento como de �entusiasmo pela educação� e de �otimismo pedagógico�, em que a educação era
considerada capaz de produzir mudanças sociais e a crença de que, pela disseminação da educação escolar
seria possível incorporar grandes camadas da população na senda do progresso nacional e colocar o Brasil no
caminho das grandes nações do mundo.
14 � KUHLMANN JUNIOR, Moysés. Educação pré-escolar no Brasil (1899�1922) - exposições e
congressos patrocinando a �assistência científica�, 1990.



HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
Em três momentos da
História do Brasil:
Período Colonial, Período Imperial

e Primeira República

Fascículo 2

107

Esse jardim foi criado de acordo com o
decreto de março de 1896, do Dr. Bernadino
de Campos, por iniciativa do Prof. Gabriel
Prestes que, na época, ocupava o cargo de
diretor da escola normal15 . Esse modelo
educacional refletia os ideais liberais do fim
do século. Era destinado, praticamente, às
camadas mais ricas da população, não
representava nenhuma expressão quantitativa,
já que os jardins-de-infância criados nesse
período eram de caráter particular. A idéia de
criar jardins-de-infância, no Brasil, foi trazida
por Joaquim Teixeira de Macedo16 , tradutor e
divulgador da legislação educacional alemã
entre nós.  No primeiro fascículo, destacamos
o criador dos jardins-de-infância � Frederick
Froebel � e as bases de sua proposta.

A concepção de jardim-de-infância pode ser
concretizada com base nas palavras de Silva
(In: FREITAS, 1997, p. 116):

Desde as primeiras horas do dia, enquanto o sol paulistano
preguiçosamente afastava as cortinas de neblina para espiar o
mundo cá fora, já gárrulos bandos de avesitas � uniformes nos
seus aventaizinhos pardos e cabecinhas azuis � enchiam de
alarido e animação as aléias que circundavam o vasto parque.
Oh, as criancinhas do JARDIM! Que bonecas encantadoras!
Rosadas pelo frio da manhã, olhinhos cintilantes e vivos, boquinha
sorridente, vinham a correr em demanda de seu venturoso lar!

15 � V. DI GIAIMO, Ana Maria. Condicionantes históricos, políticos e legais da Educação Pré-
Escolar: um estudo sobre especificações e normas.
16 � Joaquim T. de Macedo pertenceu a um momento da história brasileira que Roque Spencer de Maciel
denominou de �período da ilustração brasileira�.

Crianças do jardim de infância
anexo à Escola Normal/SP
Fonte: Arquivos do Estado de
São Paulo.

Vista do jardim de infância
anexo à Escola Normal/SP
Fonte: Arquivos do Estado de
São Paulo.
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[...] Chegavam felizes �para brincar�, como afirmavam: sem
suspeitar que, brincando, recebiam os primeiros ensinamentos
fundamentais, as noções básicas com que alicerçariam
conhecimentos futuros...

Dispersas ou agrupadas entre os canteiros, semelhavam
exuberantes flores tropicais debruçadas pelos caminhos. Ao
observá-las atentamente � irriquietas, esvoaçantes, sobre
gramados, corrigia-se o erro de visão: são borboletas ou
passarinhos... no ar estalavam risadinhas sonoras de cristal;
silvavam gritinhos agudos e assustados das que se deixavam
aprisionar pelo �pegador�.

Destacamos que o jardim-de-infância foi criado com o propósito de dar
oportunidade à criança para desenvolver-se potencialmente, por meio dos
jogos, brincadeira, música, cantos, danças, pintura, criação de animais,
contos, isto é: explorar todos os sentidos da criança. Contraditoriamente
ao seu propósito inicial, nos dias atuais, as instituições de Educação Infantil
estão muito mais preocupadas com o ensino mecanizado da leitura e da
escrita.

Segundo Kramer (1981), havia, nesse período, a predisposição de
determinados grupos para diminuir a apatia dominante no contexto
governamental quanto às questões inerentes à educação da infância.

Em 1899, foi criado o Instituto de Proteção e Assistência à Infância do
Brasil, no Rio de Janeiro. Eis seus objetivos:

a. atender aos menores de oito anos;

b. elaborar leis que regulassem a vida e a saúde dos recém-nascidos;

c. regulamentar o serviço das amas de leite;

d. velar pelos menores trabalhadores e criminosos;

e. atender às crianças pobres, doentes, defeituosas, maltratadas e
moralmente abandonadas;

f. criar maternidades, creches e jardins-de-infância.
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Kramer ainda assinala:

A fundação do Instituto foi contemporânea a uma certa
movimentação em torno da criação de creches, jardins,
maternidades e da realização de encontros e publicações. Em
1908, teve início a �primeira creche popular cientificamente
dirigida� a filhos de operários de até dois anos e, em 1909, foi
inaugurado o Jardim de Infância Campos Salles, no Rio de Janeiro.
Enquanto havia creches na Europa desde o século XVIII e os jardins
de infância apareceram a partir do século XIX, no Brasil ambos
são instituições do século XX.

Ainda em 1919, foi criado o Departamento da criança no Brasil, com a
finalidade de realizar um histórico sobre a situação da proteção à infância
no Brasil, fomentar iniciativas de amparo à criança e à mulher grávida
pobre, publicar boletins, divulgar conhecimentos, promover congressos;
concorrer para a aplicação das leis de amparo à criança e uniformizar as
estatísticas brasileiras sobre a mortalidade infantil.  Esse Departamento foi
reconhecido de utilidade pública em 1920.

Essas primeiras preocupações não se materializavam, nem se traduziram
em política de atendimento efetivo, muito pelo contrário, o Estado não se
responsabilizou pela educação da criança menor de seis anos. Não
podemos deixar de ressaltar que as autoridades governamentais
começaram a se sensibilizar em relação à criança pobre e abandonada.

Até a década de 1920, as iniciativas voltadas às crianças eram de
natureza filantrópica, caracterizando-se como a primeira marca da
Educação Infantil. Semelhantemente aos países europeus, o Brasil iniciou o
atendimento de crianças oriundas das classes populacionais menos
favorecidas.

Entre os anos de 1917 a 1921, vários movimentos populares eclodiram e
resultaram em greves, resultantes do desagrado às novas políticas do
Estado. Esses movimentos, em função da intensa repressão, foram
intimidados. Às mulheres trabalhadoras era preciso garantir um lugar para
deixarem seus filhos, uma vez que elas se tornaram mão-de-obra
necessária para o mercado de trabalho.
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Em 1924, o Estado publicou o Decreto nº. 3.708, que aprovou o regimento
interno das escolas maternais nas fábricas, trazendo, concomitantemente,
vantagens para os patrões e os trabalhadores, quais sejam: a fixação do
operário na fábrica e a possibilidade de as mães trabalharem com eficiência
e, ainda, o amparo às crianças durante as horas de trabalho dos pais. Essa
foi, portanto, uma das primeiras iniciativas do Estado em relação à
responsabilidade pelo cuidado da criança.

Excerto...

A criança e o Estado

Como fatores determinantes do maior reconhecimento por parte dos
setores públicos quanto à importância do atendimento da criança
brasileira pobre ou abandonada constata-se, então: (a. a
necessidade de preparar a criança de hoje para ser o homem de
amanhã e (b. a necessidade de fortalecimento do Estado. Esses dois
fatores estão inter-relacionados e percebe-se que tanto a criança
quanto o Estado são vistos como categorias neutras e abstratas.

Por um lado, ao se valorizar a criança enquanto matriz do
homem e redentora da pátria, essa criança era considerada como
um ser único, sem qualquer referência à sua classe social. Os
problemas das crianças apareciam de forma homogeinizada,
como se existisse uma criança fora do tempo (a-histórica) e do
espaço (com condições de vida invariáveis). Por outro lado o que
se tinha em vista engrandecer era uma entidade apresentada
como se não estivesse ligada aos interesses de uma classe social e
como se pudesse superar conflitos e divergências existentes entre
as classes sociais que a compunham. Um Estado liberal,
supostamente neutro, enfim, que estava em via de fortalecimento.
(...) Os movimentos por educação que começavam a se articular,
em especial o da Escola Nova, fundamentavam-se nos princípios
da psicologia do desenvolvimento que despontava e crescia de
importância nos Estados Unidos e na Europa.

Naquele momento, as crianças de zero a seis anos, porém, eram
assistidas basicamente por instituições de caráter médico, sendo
muito poucas as iniciativas educacionais a elas destinadas. Essa
tendência pode ser entendida mediante a escassez extrema de
verbas destinadas à educação frente à situação do analfabetismo
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do país. Embora os discursos dos educadores da Escola Nova
não se referissem, no contexto da década de 1920, às crianças
de zero a seis anos, os mesmos tipos de discursos surgirão, anos
mais tarde, em defesa da educação pré-escolar.

Assim, a medicalização da assistência à criança até seis anos,
por um lado, e a psicologização do trabalho educativo, por outro
lado, imbuídos de uma concepção abstrata de infância, foram a
ênfase da etapa pré-1930.

KRAMER, Sonia. A política do Pré-Escolar no Brasil: a arte do disfarce.
Rio de Janeiro: Achiamé, 1982, p. 56-58.

ATIVIDADES

Atividade 1

Você deverá ler a obra de Raul Pompéia (ou trechos dela), chamada
O Ateneu, que retrata a vida de um menino de onze anos que entra
para um colégio interno na época do império e ali passa dois anos
letivos. Após a leitura, você deverá analisar as características da
educação oferecida nessa escola, registre suas conclusões.

Atividade 2

Mediante a consulta em livros de História da Educação no Brasil,
elabore uma síntese pessoal sobre a Educação na Primeira
República.

Atividade  3

Localize em sua comunidade pessoas que viveram nos anos de
1920 a 1930. Converse com essas pessoas e descubra quais
brinquedos, brincadeiras e jogos eram comuns para as crianças
dessa época e se essas brincadeiras eram exploradas apenas no
âmbito familiar e (ou) nas instituições educativas.
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Atividade  4

Pesquise quais foram os governos que se sucederam durante a
República Velha e procure identificar quais eram suas bases
sociais e políticas, ou seja, procure saber quem os elegeu, por
quê e em quais condições. Após a obtenção das respostas, reflita
sobre as condições da educação nesse período de nossa história.
Quem estudava? Quais grupos ou classes tinham o direto de fazê-
lo? Quais eram os destinos dos que estavam alijados desse
direito? E quais eram as obrigações do Estado a esse respeito?

Bom trabalho!

Sessão de cinema...

Carlota Joaquina, Princesa do Brazil
(Carlota Joaquina, Princesa do Brazil, Brasil, 1995)
Gênero: Comédia
Duração: 100 min
Diretora: Carla Camurati
Roteirista(s): Carla Camurati, Melanie Dimantas, Angus Mitchell
Elenco: Marieta Severo, Antonio Abujamra, Thales Pah Chacon, Ludmila
Dayer, Maria Fernanda, Beth Goulart
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CONSIDERAÇÕES

Chegamos ao final do segundo fascículo de História da Educação que
apresentou a você elementos significativos sobre a organização da
educação brasileira, do Brasil Colônia até a Primeira República. Foram
destacados aspectos importantes da organização da sociedade brasileira
ao longo dos três períodos históricos, permitindo analisar o contexto
histórico em que se foi organizada a educação brasileira.

De modo especial, destacamos a Educação Infantil, de modo que você
pudesse apreender aspectos relevantes ao seu reconhecimento e
organização na sociedade brasileira. Os aspectos destacados, desde a
Roda dos expostos até a implantação do primeiro jardim de infância no
Brasil, marcam a trajetória histórica da gênese de sedimentação de
propostas educativas para as crianças brasileiras.

No próximo fascículo, enfatizaremos aspectos históricos, políticos e sociais
que marcam a consolidação da Educação Infantil no Brasil. Desse modo,
sugerimos que você recorra a outros referenciais teóricos para ampliar
seus conhecimentos. Lance mão da iniciativa e da curiosidade para
dinamizar seu processo de estudo.

Não espere, lembre-se sempre que ao estudar você está fazendo algo por
si próprio e, que, portanto, você merece o melhor.
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