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RESUMO

Tendo por tema a construção de saberes e a constituição de fazeres docentes que contribuíram 
para a configuração da profissão docente em meados do século XIX, este trabalho tem por 
objetivo específico evidenciar os modos como o professor primário exercia seu ofício, mais 
precisamente, de que forma a experiência adquirida durante a prática se manifestava no fazer 
docente, no período entre 1856 e 1892, junto das condições disponíveis. Para tanto, tem-se o 
intuito de identificar e analisar: de que forma as modificações na estrutura/organização do 
ensino (primário) influenciaram na condição e constituição do ofício docente; as ações e 
apropriações dos professores primários, a partir dos suportes que ancoraram e 
instrumentalizaram os fazeres docentes, na relação com seus saberes; e como “esse fazer” se 
traduziu em saberes construindo-se, formalizando-se e legitimando-se na constituição da 
profissão docente juntamente da materialidade que compôs o espaço escolar. Por hipótese 
assinala-se que os saberes, adquiridos e elaborados, na relação com as condições prescritas e 
disponíveis, consolidaram fazeres e (outros) saberes em um aprimoramento do magistério 
primário, contribuindo para a constituição da profissão docente, além disso, supõe-se que a 
prática empírica desses professores ratificou e promoveu a composição de uma materialidade 
escolar e também agiu na estruturação do ensino primário. Deste modo, ancora-se tanto nos 
estudos feitos por Maurice Tardif no que se refere aos saberes docentes, quanto nos de Agustín 
Escolano Benito no que tange às práticas empíricas. Para as análises aqui empreendidas parte- 
se do cenário educacional paranaense, montado durante a segunda metade do século XIX, 
diante disso, como delimitação cronológica opta-se por iniciar em 1856, por se tratar do ano de 
publicação d’A Instrução Geral de 27/12/1856, formulada pelo então Inspetor Geral Joaquim 
Ignácio Silveira da Mota, documento que se torna significativo para esse estudo, pois informa 
sobre o plano de divisão do ensino nas escolas de 1a ordem, abarcando a definição dos materiais 
a serem utilizados, a disposição dos móveis e espaço da sala de aula e os conteúdos a serem 
ensinados. A este documento une-se o Regulamento publicado no ano de 1857, os quais dão 
início a uma inversão da lógica da escola e a agir nos saberes e fazeres dos professores, ao 
possibilitar a entrada do modo de ensino simultâneo, de materiais e conteúdos específicos e a 
formatação de um espaço característico. O término do recorte cronológico estipulado no ano de 
1892 se deve a publicação de novas orientações para seleção e formação de professores, no 
Paraná, com a efetivação da Escola Normal no Estado. Identifica-se que o período demarcado 
foi uma época em que a formação de professores primários se pautava numa perspectiva do ver 
fazer e aprender fazendo -  a formação na e pela prática, na qual a experiência no magistério e 
conduta exemplar, entrelaçadas pela representação do exercício do magistério como missão 
vocacional, influiu no modo de praticar o ofício no Paraná provincial. Na tentativa de atestar a 
hipótese proposta, o caminho trilhado tem por eixo o fazer docente e a constituição de saberes. 
Diante disso, a tese se divide em duas frentes: na primeira, a discussão centra-se na 
caracterização deste professor primário e de sua escola elementar com o intuito de evidenciar e 
analisar em que contexto esse professor desenvolvia seu ofício, colocando-o frente às 
orientações que circulavam referentes ao “bom desempenho” do magistério, em vista disso, 
interessa saber que impacto a estruturação do ensino primário e as determinações quanto ao 
professorado público teve no fazer docente; já  no segundo capítulo, a lente se aproxima de 
alguns dos materiais que adentraram as escolas primárias e mesclaram-se ao fazer do professor, 
instrumentalizando a prática docente, deste modo, a proposta é acercar-se a uma determinada 
materialidade escolar e analisar que efeitos essa constituição teve sobre os fazeres docentes e 
que relações os professores estabeleceram no uso desse material na configuração dos seus 
fazeres. Para a investigação e coleta de fontes, a pesquisa vale-se de um corpus documental



disponível principalmente nos acervos do Arquivo Público Paranaense, do Círculo de Estudos 
Bandeirantes e da Hemeroteca da Biblioteca Nacional/RJ. Entre os documentos consultados, 
dispõe-se de relatórios dos presidentes da província do Paraná e governadores do estado, 
relatórios de inspetores escolares, relatórios de professores, termos de visita de inspetores 
escolares, listas, inventários e pedidos de materiais e móveis por professores e inspetores, 
ofícios e requerimentos diversos de professores e inspetores, além da Legislação Educacional 
Paranaense do período determinado e revistas e jornais que circularam à época. Para 
desenvolvimento e análise desse estudo, junto a Maurice Tardif e Agustín Benito Escolano, faz- 
se uso ainda das contribuições da historiografia educacional brasileira que trata do tema em 
questão, dos apontamentos e conclusões de António Nóvoa concernentes à história da profissão 
docente, dos conceitos provenientes da perspectiva da História Cultural, dos autores Roger 
Chartier e Michel de Certeau, no que tange aos seus procedimentos teóricos e metodológicos.

Palavras Chave: História da Profissão Docente, Ensino Primário, Século XIX, Saberes 
Docentes, Cultura Material Escolar.



Abstract

On the theme of construction of knowledge and constitution of practices in education that 
contributed to the configuration of the teaching profession in the mid-nineteenth century, this 
work is specifically intended to highlight the ways in which the primary teacher exercised the 
work, more precisely, how the experience gained during the practice was manifested in the 
teaching of the period between 1856 and 1892, with the conditions available. In order to do so, 
we intend to identify and analyze: in what way changes in the structure/organization of 
(primary) education influenced the condition and constitution of the teaching profession; the 
actions and appropriations of primary teachers, based on the support that anchored and 
instrumentalized the teaching doings, in relation to their knowledge; and how “these actions” 
translated into knowledge building, formalizing and legitimating itself in the constitution of the 
teaching profession together with the materiality that made up the school space. It is 
hypothesized that the acquired and elaborated knowledge, in relation to the prescribed and 
available conditions, consolidated practices and (other) knowledge in an improvement of the 
primary teaching, contributing to the constitution of the teaching profession, in addition, it is 
assumed that the empirical practice of these teachers ratified and promoted the composition of 
a school materiality and also acted in the structuring of primary education. In this way, it is 
anchored both in the studies made by Maurice Tardif as far as teaching knowledge is concerned, 
and in the studies of Agustín Escolano Benito in relation to empirical practices. For the analysis 
undertaken here, one starts from the educational scenario of Paraná, built during the second half 
of the nineteenth century. As a chronological delimitation, it was decided to begin in 1856, since 
it is the year of publication of the General Instruction of 27/12/1856, formulated by the then 
Inspector General Joaquim Ignacio Silveira da Mota, a document that becomes significant for 
this study, since it reports on the division of education in first-order schools, including the 
definition of materials to be used, arrangement of furniture and classroom space and the 
contents to be taught. This document joins the Regulation published in the year 1857, which 
initiate a reversal of the logic of the school and act on the knowledge and actions of teachers, 
by allowing the entry of the simultaneous teaching mode, specific materials and content and the 
formatting of a characteristic space. The end of the chronological section stipulated in the year 
1892 is due to the publication of new guidelines for selection and training of teachers in Paraná, 
with the implementation of the Normal School in the State. It is identified that the demarcated 
period was a time when the formation of primary teachers was guided by a perspective of see 
doing and learn by doing - training in and by practice, in which experience in teaching and 
exemplary conduct, intertwined by the representation of the exercise of teaching as a vocational 
mission, influenced the way o f practicing the office in the provincial Paraná. In an attempt to 
attest to the hypothesis proposed, the path taken has by axis the teaching practice and 
constitution o f knowledge. Thus, the thesis is divided into two fronts: in the first, the discussion 
focuses on the characterization of this primary teacher and the elementary school with the 
purpose of highlighting and analyzing in what context this teacher developed his or her work, 
putting it in front of the guidelines that circulated referring to the “good performance” of the 
teaching, therefore, it interests to know what impact the structuring of primary education and 
the determinations regarding the public teaching staff had in the teaching profession; in the 
second chapter, the lens approaches some of the materials that entered the primary schools and 
merged into the teaching actions, instrumentalizing the teaching practice, thus, the proposal is 
to approach a certain school materiality and analyze what effects this constitution had on the 
teaching actions and what relations the teachers established in the use of this material in the 
configuration of their actions. For the investigation and collection of sources, the research is



based on a documentary corpus available mainly at Paranâ’s Public Archive, the Bandeirantes 
Circle of Studies and the Periodicals Room of the National Library/RJ. Among the documents 
consulted are reports from the presidents of Paranâ’s province and state governors, reports from 
school inspectors, reports from teachers, terms of visits of school inspectors, lists, inventories 
and requests for materials and furniture by teachers and inspectors, circular letters and diverse 
requirements of teachers and inspectors, in addition to Paranâ’s Educational Legislation of the 
determined period and magazines and newspapers that circulated at the time. For the 
development and analysis of this study, together with Maurice Tardif and Agustín Benito 
Escolano, it is made use of the contributions of the Brazilian educational historiography dealing 
with the subject in question, the notes and conclusions of António Nóvoa concerning the history 
of the teaching profession, concepts from the perspective of Cultural History, by authors Roger 
Chartier and Michel de Certeau, regarding their theoretical and methodological procedures.
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Introdução

DeVemos usar muita fantasia em nosso trabalho, não 
inVentar coisas, nem criar documentos faisos, e sim Ver nos 
fragmentos que nós temos, que prguntas nos sugerem.

Nestes meus anos como pesquisadora em História da Educação tenho me visto imersa 
em um mundo sem fim de fragmentos, de pedacinhos de achados que deixam entrever certo 
tempo de outrora. Um mundo sem fim, que se alarga sempre mais e no qual é muito fácil se 
perder, se deixar levar, se deixar encantar. Mas também um mundo de muitas possibilidades, 
que oferece muitas perspectivas, diversas abordagens, múltiplos olhares e que sugere muitas 
perguntas... Neste processo de aprendizado ousei alternar entre as lentes e, em meio à opacidade 
e muitas vozes, pude ver e ouvir e arrisquei usar de muita fantasia para tentar responder, se não 
todas, algumas das perguntas que me foram sugeridas.

Durante a iniciação científica2, enquanto cursava a graduação em Pedagogia, intentei, 
em meus primeiros passos nos acervos visitados, dialogar com os fragmentos encontrados nos 
documentos com os quais me deparei, para que pudesse contar um pouco sobre os métodos de 
ensino que adentraram as escolas primárias paranaenses ao longo do período provincial. Em 
um caminho em que fui aprendendo a identificar fontes, manejá-las e ouvi-las, junto a leitura 
de referenciais teórico, encontros de estudo do grupo de pesquisa “História, Cultura e 
Escolarização da Infância”3, e sob a tutoria de minha orientadora, o conhecimento sobre a 
História da Educação no Paraná durante o século XIX tornou-se cativante e provocador, 
resultando num aprofundamento profícuo de estudos sobre o tema e período.

No movimento de alternância e troca entre lentes fui percebendo que um fragmento 
sempre carrega outro consigo, e estes foram sugerindo outras e mais perguntas, e em meio a 
muitos ruídos, um se fez soar mais alto: o que era necessário para ser professor primário na 
província do Paraná? E colada a esta: Como era ser professor primário no século XIX no

1 LEVI, Giovani. 2014, p. 11
2 Entre os anos de 2007 e 2011, durante a graduação em Pedagogia, na Universidade Federal do Paraná, participei 
do programa de Iniciação Científica (de forma voluntária), sob a orientação da Profa. Dra. Gizele de Souza.
3 Grupo de Pesquisa coordenado pela Profa. Dra. Gizele de Souza, o qual integra o Núcleo de Pesquisa em Infância 
e Educação Infantil (NEPIE), coordenado pela mesma professora.
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Paraná? Um tema que se mostrava instigante, uma vez que mobilizava muitas das discussões 
sobre as condições da instrução travadas pelos presidentes provinciais e inspetores de ensino 
no período. Ao tentar responder a essas e outras perguntas, durante o Mestrado4 adentrei o 
universo da docência de primeiras letras no Império brasileiro e pude identificar um processo 
de constituição do magistério primário fundamentado na formação pela prática docente que me 
levou a meandros pouco explorados da arte de ensinar. Neste percurso aprendi que quanto mais 
vemos e ouvimos, mais queremos ver e ouvir, ou seja, quanto mais “escarafunchamos” os 
acervos, mais fragmentos vão aparecendo e mais perguntas vão surgindo nos levando para 
outros caminhos ou possibilitando um aprofundamento naquele já  escolhido.

E se na pesquisa para o Mestrado meu interesse se voltava para os requisitos necessários 
ao mestre de primeiras letras, na pesquisa para o Doutorado ele recai nos modos e práticas 
desses professores durante seu exercício no interior de suas escolas. E no aprimoramento do 
olhar e no aguçar dos ouvidos uma questão central aos poucos foi se formulando para este 
trabalho de tese: como o professor primário exerceu seu ofício em meio e a partir das 
condições disponíveis nos idos do século XIX? Em uma tentativa de adentrar a escola e dar 
destaque aos sujeitos que a compõem, aproxima-se a lente para o modo e em que condições o 
professor primário praticava seu ofício, em meados do século XIX. Além disso, procura-se 
direcionar o olhar e ampliar o enfoque para formas distintas de construção de um ofício. Desta 
forma, esta tese se insere no campo da história da constituição da profissão docente no Brasil, 
tendo por tema a construção de saberes e a constituição de fazeres docentes durante a segunda 
metade do século XIX.

No cenário educacional oitocentista, o ensino primário surge como protagonista dentre 
os temas que se apresentam nos discursos dos administradores imperiais e provinciais, assim 
os modos de transmissão do ensino às crianças relacionado à formação e práticas docentes 
ganham destaque. Diante disso, os debates em torno da regulação, organização e definição de 
seleção, de formação e dos “fazeres” de professores primários também entram em cena. 
Tomando como exemplo o cenário paranaense, observa-se que em um processo de estruturação 
do corpo de professores primários, alterações foram testadas, reformas foram propostas e 
mudanças foram feitas pelos partícipes da instrução, em uma relação próxima com os docentes, 
com o propósito de organizar, regular e normatizar o professorado público. Foi a partir das

4 Mestrado em Educação, na Linha de História e Historiografia da Educação/PPGE-UFPR, defendido no ano de 
2014, orientado pela Profa. Dra. Gizele de Souza -  A arte de ensinar: meandros do ofício de mestre de 
primeiras letras na província do Paraná (1857-1884).



muitas ações e deliberações, tensões e disputas, avanços e retrocessos, advindos e promotores 
de tais debates, que foi se estruturando o ensino primário e constituindo-se o ofício docente 
durante o século XIX (FRANÇA, 2014).

Este também foi um período em que a formação de professores primários se pautava 
numa perspectiva do ver fazer e aprender fazendo, a partir da qual os mestres de primeiras letras 
se formavam na e pela prática. Um processo de muitas nuances, mas que ganha outros contornos 
quando se faz um novo movimento em direção às fontes, em uma inversão do foco, não mais 
direcionado para uma ação realizada para  os professores e sim para uma ação realizada pelos 
professores, a lente se volta para um processo de formar-se. Deste modo, ao se conduzir pela 
ótica da formação pela prática, considera-a como estratégias de formação por parte dos 
administradores provinciais em relação aos professores, mas também a compreende como um 
interstício longo e de operação contínua de aquisição e produção de conhecimento - ações 
táticas na constituição docente por parte dos professores. Além disso, o modo de praticar o 
ofício era impresso na confluência da verificação da experiência no magistério, da apresentação 
de uma conduta exemplar, e da representação do exercício do magistério como missão 
vocacional. Nesta prática de ensino, o modo como o professor exercia seu ofício unia os seus 
conhecimentos às condições existentes, às normas instituídas, às orientações em circulação e 
“dependia do conteúdo a ser ensinado, dos materiais disponíveis, do método adotado, se poderia 
contar com a ajuda ou não de auxiliares, da frequência e número de alunos” (FRANÇA, 2014, 
p176).

Adotando por caminho a prática de ensino sob essa perspectiva do ver fazer e aprender 
fazendo, como objetivo específico traçado para este trabalho, busca-se evidenciar os modos 
como o professor primário exerceu seu ofício, mais precisamente, como foi se produzindo 
uma experiência docente, e de que forma essa se manifestava e refletia no fazer do 
professor, no período entre 1856 e 1892. Para tanto, tem-se o intuito de identificar e analisar: 
de que forma as modificações na estrutura/organização do ensino (primário) influenciaram na 
condição e constituição do ofício docente; as ações e apropriações dos professores primários, a 
partir dos suportes que ancoraram e instrumentalizaram os fazeres docentes, na relação com 
seus saberes; e como “esse fazer” se traduziu em saberes construindo-se, formalizando-se e 
legitimando-se na constituição da profissão docente vinculada à materialidade que compôs o 
espaço escolar.

A delimitação temporal da pesquisa está diretamente ligada ao período em que as 
orientações, concernentes ao exercício do magistério, estiveram pautadas pela ideia de
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formação (docente) pela prática. Neste sentido, a legislação educacional prescrita durante a 
última metade dos oitocentos torna-se um válido indicativo para a demarcação cronológica, 
pois, num dos aspectos de sua análise, é possível considerá-la como um discurso referente à 
uma época, que além de prescrever normatizações, oferece-nos “informações sobre o 
ordenamento legal do processo pedagógico” (FARIA FILHO, 1998, p. 124, grifos meus). Isto 
posto, o trabalho de investigação e análise concentra-se entre os anos de 1856 e 1892, com base 
no contexto paranaense.

No ano de 1856, enquanto província recém-criada, em fase de organização do ensino, 
foram publicadas as primeiras orientações para as escolas primárias, A Instrução Geral de 
27/12/1856, formulada pelo Inspetor Geral Joaquim Ignácio Silveira da Mota e aprovada pelo 
Presidente da província José Antonio Vaz de Carvalhaes. Este documento torna-se significativo 
para esse estudo uma vez que informa sobre o plano de divisão do ensino nas escolas de 1a 
ordem, abarcando a definição dos materiais a serem utilizados, a disposição dos móveis e 
espaço da sala de aula, além dos conteúdos a serem ensinados e como deveriam ser ensinados. 
Uma orientação, ratificada e complementada pelo Regulamento publicado no ano de 18575, que 
deu início a uma inversão da lógica da escola e a agir nos saberes e fazeres dos professores, ao 
legitimar a adoção do modo de ensino simultâneo, de materiais e conteúdos específicos e a 
principiar uma formatação de um espaço característico como escolar.

Como a formação pela prática aqui em destaque se caracteriza por aquela que acontece 
fora  das instituições específicas de formação, ou seja, fora das escolas de formação de 
professores -  as escolas normais, o período de análise se encerra no momento em que se percebe 
que esta Instituição começa a se consolidar como o lugar de preparação de futuros professores 
e professoras do Paraná, e por todo o território nacional, nos primeiros anos da década de 1890. 
Pois entende-se que este lugar institucionaliza a profissão docente ao modificar a condição do 
professorado pelo saber formal que começa a se configurar nesta Instituição (VILLELA, 20116; 
NÓVOA, 1991). Entretanto, vale ressaltar que se considera este momento da Escola Normal 
como decorrência de mudanças sutis quanto a um saber necessário ao professor primário 
identificadas em fins da década de 1870, perpassando a década de 1880, e que adentram a de

5 Regulamento Geral de Instrução Pública da Província do Paraná de 08 de abril de 1857.
6 “A ‘nova’ formação ‘profissional’, realizada nas escolas normais, opunha-se às antigas formas artesanais de 
aprendizado prático junto aos mestres daquele ofício. Na visão dos seus organizadores, os novos ‘professores’ 
deveriam se distinguir dos antigos pelo domínio dos conteúdos, métodos específicos e incorporação de um ethos 
condizente com a nova profissão. Definia-se assim um campo de normas e saberes especializados em 
contraposição a improvisação do ‘mestre’ sem formação” (VILLELA, 2011a, p.167, grifos da autora).



1890, no Paraná7. Mudanças que envolvem e relacionam o ensino primário e um tipo de 
habilitação necessária ao professor que determina seu tipo de vínculo com o governo, 
projetando-se em reformas significativas quanto ao ensino nas escolas primárias.

Nota-se nos relatórios dos presidentes/governadores e inspetores de ensino um discurso 
de precariedade quanto à instrução primária que justifica cada “reforma” empreendida. Não 
somente uma precariedade resultante dos recursos financeiros, mas principalmente à relação 
entre habilitação de professores com o ensino nas escolas, ou seja, o que ensinar e como 
ensinar. E se no primeiro Regulamento da província publicado em 1857, ao professor primário 
bastava possuir as noções básicas de leitura, escrita, aritmética e moral cristã para considerar- 
se habilitado, no Regulamento de 1892, os conteúdos a serem ensinados nas escolas primárias 
ganham maior complexidade com a indicação de novas matérias, implicando em um outro tipo 
de formação deste professor. Não seriam mais admitidos a concurso para professores, 
candidatos e candidatas sem a habilitação formal da Escola Normal pública, passando este a ser 
um dos critérios ao cargo de magistério primário determinado no Regulamento do Ensino 
Popular de 24 de agosto de 1892. Configura-se, portanto, em um momento distinto, no qual a 
organização da instrução primária influi novamente e de forma significativa na constituição dos 
saberes e fazeres dos professores, com a proposição de outro modo de organização do ensino.

Com o intuito de respaldar nossas pesquisas historiográficas nos cercamos de 
referenciais teórico-metodológicos que com seus conceitos, abordagens e/ou metodologia 
amparam nosso olhar para que possamos compreender e apresentar uma perspectiva sobre o 
objeto em investigação. Junto à concepção de que conceitos são recursos interpretativos que 
operacionalizam o conhecimento, o aporte teórico que se pretende utilizar para 
desenvolvimento e análise deste estudo reporta-se aos conceitos provenientes da História 
Cultural, também em perspectivas que discutem o tema da profissão docente -  sua história, 
constituição e saberes, bem como de alguns estudos que dissertam sobre a materialidade escolar.

Nos estudos de Roger Chartier encontramos os conceitos de representação e 
apropriação, tratados em seus trabalhos sobre as práticas de leitura. Com o objetivo de 
“identificar o modo como em diferentes lugares e momentos determinada realidade social é 
construída, pensada, dada a ler” (CHARTIER, 2002, p. 17) -  premissa da história cultural -  
Chartier nos fala da ideia de “representações” as quais são “esquemas intelectuais incorporados 
que criam figuras graças às quais o presente pode adquirir sentido, o outro tornar-se inteligível

7 Essas mudanças serão especificadas e tratadas ao longo dos capítulos da tese.



e o espaço ser decifrado” (CHARTIER, 2002, p. 17). Ou seja, são construções de percepções 
do mundo social e são sempre decididas pelos interesses dos grupos que as edificam. Neste 
sentido o autor alerta para o fato de que nesta análise é preciso relacionar “os discursos 
proferidos com a posição de quem os utiliza” (CHARTIER, 2002, p. 17), já que estes não são 
neutros e tendem a produzir estratégias e práticas, que por sua vez se movem na imposição, 
legitimação e/ou justificação de escolhas e condutas (CHARTIER, 2002). Para Chartier (1991, 
2002), são dois os sentidos dados ao termo representação: um caracterizado pela relação de 
uma imagem presente e de um objeto ausente, na qual se toma o símbolo e se dá sentido a ele 
como uma representação do que é real; e outra definida pela ação da representação como ação 
da imaginação, na qual signos visíveis figuram como prova de uma realidade inventada, uma 
realidade que não existe a não ser no signo que exibe.

Problematizar o mundo social como uma realidade contraditoriamente construída (o 
mundo como representação) por grupos distintos acarreta necessariamente, de acordo com o 
autor, em “uma reflexão sobre o modo como uma figuração desse tipo pode ser apropriada pelos 
leitores dos textos que dão a ver e a pensar o real” (CHARTIER, 2002, p. 23-24). Significa que 
as práticas decorrentes dos discursos proferidos dependem do modo como os sujeitos se 
apropriam destes, pois é a partir desta apropriação que derivam os usos e as representações, 
que delimitam e geram diferentes percepções. Entretanto, o autor apresenta este como um 
campo de concorrências e competições, no qual há uma luta de representações, onde a 
representação que um grupo tem de si entra em confronto com a representação que se tenta 
impor sobre eles (CHARTIER, 2002).

Tratar da constituição da profissão docente, durante o século XIX, é se deparar com um 
discurso específico do que viria a ser um “bom professor” - um homem ou mulher de boa índole, 
com vocação para o ensino e com uma importante missão a cumprir (FRANÇA, 2014). Nesta 
linha, os conceitos de representação e apropriação tratados por Roger Chartier (1991, 2002), 
fornecem uma chave de leitura para esse discurso que auxilia na identificação e análise, não 
apenas de uma, mas de distintas e complementares representações sobre a figura do professor 
convivendo no cenário paranaense. Permite ainda, compreender as ações dos sujeitos da escola 
sobre a organização do ensino, provenientes dos discursos e debates em torno das prescrições 
acerca da instrução pública, principalmente em torno do professor, decorrentes das apropriações 
e construções dessas representações (FRANÇA, 2014).

Nesta mesma direção, quanto ao estudo das representações, Michel de Certeau torna-se 
também de grande valia no manejo das fontes. Pode-se apontar que Certeau acrescenta mais



um eixo de análise ao estudo das representações -  a apreciação sobre as artes de fazer (2012). 
Para Certeau, as análises sobre as representações e das formas como os sujeitos as incorporam 
e por fim as reempregam, vêm de modo a demonstrar que a produção dos sujeitos não está 
somente subordinada ao que lhes é oferecido, uma vez que “a presença e circulação de uma 
representação (...) não indicam de modo algum o que ela é para seus usuários. É ainda 
necessário analisar a sua manipulação pelos fabricantes que não a fabricam” (CERTEAU, 2012, 
p. 39). Para além disso, é a partir dessa relação que os sujeitos criam jeitos de empregar o que 
lhes é imposto de acordo com seu entendimento, uma produção classificada pelo autor como 
“consumo” que tem como principais características a astúcia, a insinuação silenciosa, sendo 
“que ela quase não se faz notar por seus produtos, mas por uma arte de utilizar aqueles que lhe 
são impostos” (CERTEAU, 2012, p. 94). O consumo cultural seria, portanto, uma categoria de 
análise que abrangeria a interpretação sobre a apropriação e o uso cotidiano desta. Certeau 
(2012) também rotula as práticas dos sujeitos em dois tipos: “as táticas” e “as estratégias”, as 
quais são detectáveis somente nas relações travadas por e entre os sujeitos, ou seja, são definidas 
segundo o lugar que o sujeito ocupa quando realiza a ação. “O que distingue estas daquelas são 
os tipos de operações nesses espaços que as estratégias são capazes de produzir, mapear e 
impor, ao passo que as táticas só podem utilizá-los, manipular e alterar” (CERTEAU, 2012, p. 
87, grifos do autor).

O entendimento do consumo cultural como produção, possibilita demonstrar alguns dos 
modos como os professores exerceram seu ofício, a partir de um saber específico ao qual 
estiveram expostos e que lhes era exigido (FRANÇA, 2014). Na identificação de que havia em 
circulação, a representação de que o professor deveria ser um sujeito apto e cumpridor de seus 
deveres pelas exigências do seu cargo, ter Michel de Certeau por referência teórica refina e 
amplia as questões formuladas apriori, bem como expande o foco de análise. Pois, propõe-se 
uma inversão de perspectiva, que não coloca o professor à mercê das determinações, mas que 
o percebe em relação a estas, portanto evidencia-se o professor como sujeito 
consumidor/produtor e que desenvolve diferentes maneiras de fazer, atendo-se para quais são 
esses fazeres. Outro ponto a destacar, seguindo essa perspectiva, é de que compreender as 
práticas dos professores, das autoridades provinciais e inspetores de ensino como sendo do tipo 
táticas ou estratégias, é considerar, no exame das fontes, que entre as determinações e as 
práticas não é possível estabelecer uma linha direta de execução, pois não se trata de uma 
relação passiva, ou “vertical” entre os sujeitos envolvidos, mas sim de uma relação permeada 
por embates, tensões e acordos. Pelas proposições de Michel de Certeau, torna-se possível, para
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o campo de investigação relacionado à constituição da profissão docente, estudar as ações e 
tentativas de formação e conformação do professorado como resultantes de estratégias 
pedagógicas, que visavam difundir saberes e padronizar práticas para promover o ensino.

Como o objeto de análise são os fazeres e saberes dos professores primários, este 
trabalho se insere ainda em uma abordagem que se volta para os estudos das culturas da escola 
produzidas na relação dos sujeitos com as normas, as práticas e os saberes que compõem e 
extrapolam o espaço escolar, uma vez que se compreende que na relação entre prescrições e 
apropriações, determinações e usos, saberes e fazeres os professores primários paranaenses 
contribuíram para a conformação e produção de uma cultura na sua relação com os inspetores 
escolares, presidentes da província, alunos e materialidade escolar. Nesse sentido toma-se por 
referência a definição de cultura escolar cunhada por Agustín Escolano Benito (2008), 
entendida como

el conjunto de prácticas discursivas que han regulado o regulan la vida de las 
instituciones de educación formal y el habitus de la profesión de ensenante, es 
decir, a la llamada cultura empírica de la escuela, que es en su mayor parte 
una cultura basada en la experiencia, pero que también puede incluir 
contenidos y modos trasladados, según procesos históricos de recepción y 
acomodación al mundo de la acción, desde las culturas científica y normativa. 
(ESCOLANO BENITO, 2008, p. 07, grifos do autor).

Na esteira do estudo sobre a cultura escolar e a partir da compreensão do conceito que 
se assume para este trabalho, pretende-se relacionar o fazer docente com os materiais escolares. 
Desta forma, trata-se também de fazer uma aproximação com os estudos sobre a cultura 
material escolar. Rosa Fátima de Souza (2007) destaca que “o que define um objeto como 
escolar depende da intencionalidade e do uso em determinadas situações e condições históricas” 
(SOUZA, 2007, p. 177). Diante disso, com base no que afirma esta autora, Eliane Peres e Gizele 
de Souza (2011) demarcam que o que caracteriza a cultura material escolar é a circulação e uso 
nas escolas de um conjunto de artefatos materiais, que mediados pela relação pedagógica, que 
é intrinsecamente humana, revelam uma dimensão social (PERES; SOUZA, 2011, p. 56). Ou 
seja, é proceder a uma análise que considera a ação dos professores (e alunos) no uso de tais 
objetos, a qual lhes atribui valores e sentidos, como reveladoras de projetos sociais e 
pedagógicos (PERES; SOUZA, 2011). Ainda segundo Rosa Fátima de Souza (2007), “a 
composição material da educação escolar evidencia a incessante busca pela racionalização da 
escola como organização e tentativas de tornar o ensino mais produtivo e eficiente, as aulas 
mais motivadas e atrativas, a educação mais moderna” (SOUZA, 2007, p. 165).

Ao se propor a discutir o fazer docente também por meio da materialidade escolar,



intenta-se aprofundar o estudo sobre a experiência docente conduzindo a lente para o “mundo 
da empiria, isto é, até os sujeitos e objetos que intervém nos processos de formação, assim como 
para as ações que entre eles se estabelecem na vida escolar” (ESCOLANO BENITO, 2017, p. 
13). Para tanto, ancora-se ainda nas proposições de Martin Lawn e Ian Grosvenor (2001) que 
consideram em seus estudos, principalmente, a interação entre professores e a cultura material 
da escolarização. Segundo os autores, esta é uma interação que acontece desde a formação das 
escolas que por sua vez foram constituídas junto de uma dimensão material. Entretanto, Lawn 
e Grosvenor (2001), salientam que esses objetos não adentraram esse espaço escolar sem um 
propósito, logo não são neutros, assim voltar-se para a interação dos professores com a cultura 
material é tratar das relações sociais de trabalho. A partir dos estudos desses autores, procura- 
se compreender que relações os professores estabeleceram com a materialidade que adentrou a 
sua escola, no seu uso vinculado às normas prescritas e a sua experiência docente. Além disso, 
com base nas afirmações de Martin Lawn e Ian Grosvenor (2001), é possível inferir que, 
acercar-se à dimensão material da escola, em sua totalidade, significa aproximar-se de práticas 
docentes, e no movimento de identificação e análise destas é possível perceber características 
e particularidades do ofício de professor primário no período que aqui nos interessa -  segunda 
metade do século XIX.

A aparelhagem material presente nas escolas primárias durante o período demarcado
mostrou-se, em meu trabalho de dissertação, como um dos fatores que interferiam na prática
docente. Se do lado dos administradores provinciais, relacionados à instrução pública
(presidentes e inspetores de ensino), a situação do ensino na província dependia do desempenho
do professor; do lado dos professores, o seu bom desempenho dependia das condições materiais
disponíveis em sua escola. Desde aqueles materiais destinados ao ensino e ao uso dos alunos -
lápis, livros, cadernos, lousas, papel, entre outros; passando pelos de provimento da escola -
mobiliário e o espaço em que as aulas eram ministradas; aos destinados ao uso exclusivo do
professor - livros de mapas de frequência, de atas de exame, de termos de visita. Considera-se,
portanto, que, ao mesmo tempo em que essa aparelhagem material era constituída, a mesma
constituía o ofício docente na medida em que os professores primários se valiam de seus saberes
experienciais (TARDIF, 2012) no uso de tais materiais, além de contribuírem para a
constituição do aparelhamento escolar.

En efecto, los docentes, diestros o torpes, han construido muchas 
competencias de su arte resolviendo, con los recursos materiales que 
encontraron en su entorno próximo, los problemas a los que hubieron de 
enfrentarse. Sus prácticas, aparentemente ingenuas, dieron a una pedagogía
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empírica -  un especie de folcpedagogia. También produjeran tecnologias 
vernáculas, esto es, respuestas técnicas que los ensenantes inventaron en la 
misma práctica de la ensenanza. Existe una larga tradición de los profesores 
como productores de artefactos. (ESCOLANO BENITO, 2012, p. 15).

A perspectiva que se pretende tomar neste estudo considera os artefatos materiais, que 
compuseram o ambiente das escolas primárias paranaenses e instrumentalizaram o exercício do 
magistério primário em meados do século XIX, como objetos que “deixam entrever projetos 
pedagógicos de escolarização da infância, racionalidades pedagógicas, representações da 
escola; métodos de ensino, dispositivos educativos; intenções educacionais, dentre outros 
aspectos” (PERES; SOUZA, 2011, p. 54).

Voltar-se para a constituição dos saberes docentes é adentrar em um campo de vasta 
discussão com variadas concepções. Portanto, em relação aos saberes dos professores é preciso 
considerar que há diferentes tipologias8, as quais apresentam uma variada complexidade, além 
de evidenciarem um caráter polissêmico que envolve a noção de saber docente (NUNES, 2001).

Diante disso, vale explicitar que, para este trabalho, compreende-se por saberes 
docentes o que Maurice Tardif (2012) considera como aqueles que servem de base para o ofício 
do professor, ou ainda “o saber deles (dos professores) e está relacionado com a pessoa e 
identidade deles, com sua experiência de vida e com a sua história profissional, com as suas 
relações com os alunos em sala de aula e com os outros atores escolares na escola” (TARDIF, 
2012, p. 11, grifos do autor). Maurice Tardif (2012) sustenta a ideia de que esse saber é social, 
mas que sua existência “depende dos professores (mas não somente deles) enquanto atores 
individuais empenhados numa prática” (p. 11). De forma exemplificada, os saberes dos 
professores “são tanto os saberes a serem ensinados quanto o saber-ensinar” (TARDIF, 2012, 
p. 13).

A relação dos docentes com os saberes não se reduz a uma função de 
transmissão dos conhecimentos já constituídos. Sua prática integra diferentes 
saberes, com os quais o corpo docente mantém diferentes relações. Pode-se 
definir o saber docente como um saber plural, formado pelo amalgama, mais 
ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes 
disciplinares, curriculares e experienciais. (TARDIF, 2012, p. 36, grifos 
meus).

8 Mesmo nessa complexidade, ao se pensar em saberes docentes, logo se supõe referir-se a saberes pedagógicos. 
E em perspectiva histórica, os trabalhos têm se voltado especialmente para a investigação sobre esse tipo de saber 
para/dos professores, compartilhando da problemática em identificar e analisar a forma como foram se 
constituindo e compondo o exercício da docência. Entre esses trabalhos destaca-se as discussões realizadas por 
Denice Barbara Catani (1994) e Marta Maria Chagas de Carvalho (1998, 2000), e, embora o estudo aqui 
desenvolvido não trate especificamente desse tipo de saber, estabelece-se um diálogo com essas autoras com vistas 
ao entendimento dos significados dos saberes pedagógicos para o exercício da docência.



Operar com a concepção de um saber plural permite que ora o estudo trate do tema sob 
lentes maiores, ora possa trocar a lente entre um e outro saber específico, componente desse 
“amalgama, mais ou menos coerente”. E no intuito de identificar a constituição desses saberes 
docentes no interior das escolas primárias, tomando por caminho o sentido de cultura escolar 
mencionado anteriormente, direciona-se o olhar para os saberes que são produzidos e 
legitimados no fazer do professor, entendido aqui o que denomina-se por experiência, 
ancorando-se também nos estudos feitos por Maurice Tardif (2012) no que se refere aos saberes 
docentes, e ainda nos de Agustín Escolano Benito (2013, 2017) no que tange às práticas 
empíricas.

Tardif (2012) define como “saber”, aquilo “que engloba os conhecimentos, as 
competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes dos docentes, ou seja, aquilo que foi 
muitas vezes chamado de saber, de saber-fazer e de saber-ser” (TARDIF, 2012, p. 60). O autor 
assinala que o modo como os professores exercem seu ofício está ligado ao seu saber(es) 
produzido no decorrer de sua prática, provenientes de sua própria experiência na profissão, na 
sala de aula e na escola, sendo este “profundamente social e, ao mesmo tempo, o saber dos 
atores individuais que o possuem e o incorporam à sua prática profissional para a ela adaptá-lo 
e para transformá-lo” (TARDIF, 2012, p. 15). A experiência do trabalho docente se configura, 
portanto, em um espaço em que o “professor aplica saberes, sendo ela mesma saber do trabalho 
sobre saberes, em suma: reflexividade, retomada, reprodução, reiteração daquilo que se sabe 
naquilo que se sabe fazer, a fim de produzir sua própria pratica profissional” (TARDIF, 2012, 
p. 21, grifos do autor). O autor nomeia esses saberes produzidos pelos professores como saberes 
experienciais que são

um conjunto de saberes atualizados, adquiridos e necessários no âmbito da 
prática da profissão docente e que não provém das instituições de formação 
nem dos currículos. São saberes práticos, que se integram a prática e dela são 
partes constituintes, e que formam um conjunto de representações a partir dos 
quais os professores interpretam, compreendem e orientam sua profissão, sua 
prática cotidiana e todas as suas dimensões. (TARDIF, 2012, p. 49).

Agustín Escolano Benito (1999), refere-se a uma cultura empírica que é produzida pelos 
professores no exercício real de seu trabalho (p. 64). O autor ainda defende que a “experiência
é a fonte primária na construção dos saberes acerca da escola e da formação em geral”
(ESCOLANO BENITO, 2017, p. 12). Desta forma, propõe uma abordagem de investigação e 
análise sobre a história da escola e de sua cultura em que adota uma concepção de experiência 
que ressignifica e fundamenta uma cultura escolar concretizada em ações, discursos, sujeitos e



objetos, tratando-a como “uma espécie de techné que conforma a sabedoria prática das 
profissões formalizadas, uma mistura de tradição sedimentada do trato direto com a realidade 
e da criação de novas propostas” (ESCOLANO BENITO, 2017, p. 29). Além disso, Escolano 
Benito ressalta que

O mundo da prática, ou da experiência, assume um papel essencial na 
construção do conhecimento sobre a escola e na fundamentação da cultura 
efetiva em que se materializam as ações e os discursos executados e 
interpretados pelas instituições educativas, os quais configuram o habitus 
profissional dos professores. (ESCOLANO BENITO, 2017, p. 29).

O autor afirma que a maior parte dos professores constroem as regras da arte de ensinar 
a partir de um acervo experiencial forjando um habitus profissional, e que “olhar” para esta 
cultura da práxis pode elucidar as mudanças que ocorrem nestas regras em função do tempo, 
das diversidades culturais e das apropriações destas em espaços e por atores distintos 
(ESCOLANO BENITO, 2013).

No que tange ao referencial teórico e metodológico em relação à profissão docente - sua 
história e formação, sustenta-se ainda nos trabalhos de António Nóvoa sobre o processo de 
profissionalização da atividade docente: sua tese (1987), na qual o autor faz um estudo (sócio 
histórico) de configuração e delineamento da profissão docente; além de outros estudos, 
decorrentes da tese ou mesmo de outros relacionados ao tema da profissão docente (1987, 1991, 
1992, 1998, 2006), nos quais Nóvoa trata da passagem do “mestre-escola” para o “professor”, 
da instituição da escola normal e o estabelecimento de saberes técnicos e especializados da 
profissão, determinando ainda alguns dos aspectos que definem a docência como profissão. 
Heloisa Villela que compartilha da perspectiva definida por António Nóvoa em seus estudos 
sobre o processo de configuração da profissão docente (2001, 2005, 2008, 2011a, 2011b) no 
Brasil, nos quais a autora traça o processo de racionalização da carreira de professor em vista 
da institucionalização (ou não) das escolas normais no período imperial em todas as províncias, 
os saberes produzidos e as normas instituídas. Seus estudos apresentam grandes contribuições 
à temática da história da profissão docente; a autora identifica dois momentos distintos da 
formação de professores para o ensino primário, tendo a consolidação da Escola Normal como 
uma linha entre os dois, e esclarece que não há a identificação de uma ruptura entre os modos 
e maneiras de formar e selecionar o professor no século XIX. Villela também explora as ações 
dos agentes partícipes da instrução em relação ao ofício docente, evidenciando em suas análises 
a importância de inserir o objeto de estudo em um tempo e espaço específico ao demonstrar 
uma complexa rede de relações em torno da organização do ensino no período imperial
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brasileiro.

A investigação que aqui se desenvolve, ao se dedicar a estudar sobre a história da 
docência para o ensino primário, passa a compor um campo em constante crescimento. Um 
campo no qual muitos pesquisadores têm se aplicado a explorar distintos aspectos da história 
da constituição da profissão docente, promovendo sua ampliação no interior da História da 
Educação brasileira, ao investirem na diversificação de temas e no aprofundamento do 
referencial teórico-metodológico, com o intuito de adensar o conhecimento já produzido 
(CAFEU, 2008; MENDONÇA, MACEDO, ALMEIDA, 2008; UEKANE, 20089; CATANI, 
201110). Reflexo desse investimento pode ser conferido em pelo menos três obras11 organizadas, 
as quais têm por objetivo traçar a história da profissão docente e evidenciar os percursos teórico- 
metodológicos escolhidos para os estudos realizados, além de expor um panorama de produções 
que realizadas na área.

O livro organizado por José Carlos S. Araujo, Anamaria G. Bueno Freitas e Antonio de 
Pádua C. Lopes, As Escolas Normais no Brasil: do império a república (2008), reúne 
textos/estudos de autores que se dedicam ou dedicaram a estudar a formação de professores, 
enfatizando a formação no interior da instituição da Escola Normal, abrangendo a história 
dessas instituições no Brasil desde o século XIX até meados do XX. O estudo apresentado por 
Paula Perin Vicentini e Rosario Genta Lugli, no livro História da profissão docente no Brasil: 
representações em disputa (2009) traça um perfil da profissão docente no Brasil, adotando 
“uma perspectiva sócio-histórica para compreender o processo mediante o qual a docência se 
torna uma profissão, assim como as mudanças que essa atividade tem sofrido desde então” (p. 
11), a qual tem por principal referência as investigações desenvolvidas por António Nóvoa. Já 
o livro organizado por Regina Helena S. Simões, Ana Waleska P. C. Mendonça e Rosa Lydia 
T. Corrêa, História da profissão docente no Brasil (2011), as autoras declaram que a história 
da profissão docente é um campo em consolidação dentro da História da Educação, e a prova 
disso está evidenciada no conjunto de textos que compõem o livro, os quais ainda conferem 
uma identidade própria à área que, mesmo com diferentes abordagens teórico-metodológicas, 
possuem uma base comum de referências.

9 Dissertação de mestrado na qual a autora faz um extenso levantamento bibliográfico sobre a formação docente 
no século XIX.
10 Texto originalmente publicado em 2000, no entanto a edição aqui utilizada data do ano de 2011.
11 As referências completas dos livros aqui indicados estão no item Referências Bibliográficas.



Há também uma bibliografia identificada em outros países12 que se volta para o campo 
da história da profissão e formação docente. Entre estes, temos o livro Maestre e Maestri: la 
difficile storia degli insegnanti elementar (2007), de Antonio Santoni Rugiu, no qual o autor 
conta como foi se constituindo na Itália o magistério do ensino primário; O livro de Alicia 
Civera Cerecedo sobre a formação de professores rurais no México -  La escuela como opción 
de vida: la formación de maestros normalistas rurales em México 1921-1945 (2008); 
Soledad compartida. Una historia de maestros 1908-1910 (2010)13, livro em que a autora 
Luz Elena Galván Lafarga faz uso da escrita de professores como fonte para sua pesquisa sobre 
a história do magistério no México; A obra de Jacques Ozouf e Mona Ozouf -  La republique 
des instituteurs (1992) -  em que os autores reúnem depoimentos de 4000 mil professores 
primários que lecionaram antes de 1914 na França; Em La formación del profesorado em 
Espana 1837-1914 (1992), a autora Julia Mecón Beltrán volta sua pesquisa e análise para a 
constituição das escolas normais de professores na Espanha; Arte y Ofício de Ensenar: Dos 
siglos de perspectiva histórica (2011), organizado por Pablo Celada Perandones, reúne 
trabalhos acerca da profissão docente apresentados no XVI Coloquio Nacional de Historia de 
la Educación, realizado em Burgo de Osma/Espanha, em 2011; Escolas de formação de 
professores (2012), organizado por Joaquim Pintassilgo, livro que reúne artigos sobre algumas 
das escolas de formação de professores em Portugal; também de Joaquim Pintassilgo junto com 
Maria João Mogarro e Raquel Pereira Henriques, o livro A formação de professores em 
Portugal (2010), discorre sobre o percurso histórico da formação de professores para o ensino 
primário e ensino secundário. Estes são alguns dos trabalhos que nos ajudam a visualizar como 
são realizadas as pesquisas acerca da história da profissão docente para além dos limites 
brasileiros; quais são as fontes utilizadas, em que referenciais teórico-metodológicos se 
fundamentam, que perspectivas e abordagens assumem. Ademais, tais pesquisas nos permitem 
traçar e promover um diálogo internacional sobre o tema, possibilitando muito mais do que 
apenas um debate sobre comparações, mas também um debate sobre circulação de ideias.

Dentre as pesquisas sobre o ofício de instruir na docência de primeiras letras no século 
XIX, algumas se relacionam a assuntos que envolvem formas de organização da instrução 
primária, outras a estudos que tratam das questões de gênero na profissionalização docente e a 
grande maioria que versa sobre a constituição das instituições de formação de professores (as 
escolas normais). Neste conjunto de trabalhos podemos citar artigos e capítulos de livros como

12 As referências completas dos livros aqui indicados estão no item Referências Bibliográficas.
13 A primeira edição foi publicada em 1991.
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os de Denice Catani, (2011), Shirley Guedes e Analete Schelbauer (2010), Paulo Castanha 
(2008), Leonor Tanuri (2000), Heloisa Villela (2001, 2005, 2008, 2011a, 2011b), Walquiria 
Miranda Rosa (2003), Alessandra Schueler (2005a, 2005b, 2006), Maria Cristina Gouvêa 
(2001), entre outros. Em relação às teses e dissertações que se voltam para o tema da 
constituição da profissão docente, pode-se indicar alguns trabalhos14 como o de Marina Uekane 
(2008) que discute sobre a legitimação do modelo escolarizado de formação dos professores -  
pela Escola Normal; Maria das Graças Prudente (2009) que em sua dissertação faz uma análise 
das representações acerca da mulher professora e como estas atuavam e se representavam em 
um espaço dominado pelos homens; e Cecília Nascimento (2011) que tenta desconstruir 
algumas representações sobre as mulheres no magistério em trabalhos da área, a principal delas 
é a da perspectiva que associa professoras e Escola Normal -  a autora demonstra que não foi 
preciso a instituição de uma Escola Normal para “autorizar” as mulheres a adentrarem no 
magistério.

Já com relação à história da profissão docente no Paraná, poucos são os trabalhos que 
abordam o tema no período do século XIX15. Fabiana Munhoz (2012) trata em sua dissertação 
da experiência docente por meio da prática dos professores na composição dos mapas escolares 
de frequência, enquanto o Paraná ainda fazia parte da província de São Paulo como sua 5a 
comarca. O destaque, dado no estudo realizado por Fabiana Munhoz, é o de que a mesma 
demonstra como no decorrer e formalização da prática docente -  composição dos mapas 
escolares -  esses professores foram se formando professores.

A dissertação por mim defendida (FRANÇA, 2014), abordou o tema da constituição da 
profissão docente no Paraná provincial relacionado à formação docente pela prática. Neste 
trabalho procurou-se evidenciar o que era necessário para ser professor primário no Paraná em 
meados do século XIX, direcionando-se para três dimensões da profissão docente -  o “ser 
professor”, o “tornar-se professor” e o “fazer docente” - com a perspectiva de que a experiência 
era a base do ofício de instruir, fosse como requisito necessário para adentrar ou para se manter 
no ofício. O estudo demonstrou que neste período, as ações dos partícipes da instrução

14 Outros trabalhos de teses e dissertações que discutem o tema da profissão e/ou formação docente -  AMORIM, 
2012; ARAUJO, 2010; BORGES, 2014; DINIZ, 2008; ECAR, 2011; PEREIRA DA SILVA, 2007; PERES, 2006; 
PINTO, 2005; PRUDENTE, 2009; SILVA, 2012.
15 Entre esses trabalhos que tratam da profissão docente no Paraná no século XIX, temos de forma indireta , a 
dissertação de Maria Cecília Marins de Oliveira (1986) “O ensino primário na província do Paraná 1853-1889”, 
a tese de doutorado de Elvira Maria Kubo, defendida em 1982 -  “A legislação e a instrução pública na 5 acomarca 
da província de São Paulo (Paraná, 1827 -  1853) ”, do ano de 1982; e o trabalho de Lilian Anna Wachowicz, “A 
relação professor-estado: estudo da política elaborada para o magistério do Paraná de 1853 a 1930”, de 1981.
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(presidentes, inspetores escolares e professores), em relação à regularização e normatização do 
corpo de professores primários, configuraram-se como meios de formação e habilitação 
docente.

No processo de início, desenvolvimento e finalização do trabalho de dissertação, entre 
a pesquisa empírica e o trabalho de escrita, escolhas atinentes a documentos, possibilidades e 
caminhos a percorrer, tiveram que ser feitas, refeitas e revistas em virtude de diversos fatores, 
sendo o principal deles - o jogo entre perguntas e respostas com as fontes que informassem 
sobre o objeto em estudo. Entretanto, como indiquei anteriormente, um fragmento sempre vem 
carregado por outro e este por uma questão “de escolha” pode “não caber” na pesquisa em 
curso, mas sugerir elementos para outras investigações. Na pesquisa realizada durante a escrita 
da dissertação, pude perceber que diversos foram os saberes necessários ao professor e que 
muitos foram os fazeres docentes no período elencado, os quais se alternavam entre o ensino, a 
escola e a condição como professor; a forma como o professor exercia (ou deveria exercer) o 
magistério pautava-se em aspectos muito mais complexos externos ao “saber ensinar e o que 
ensinar”. Além disso, centrar-se em uma análise que tinha como fio condutor os sujeitos da 
escola, proporcionou a revisão de algumas concepções já  estabelecidas sobre a história da 
profissão docente, e a mais significativa refere-se à experiência docente -  pude identificar que 
havia uma valorização, legitimação e construção de saberes docentes, de professores que não 
passaram por uma instituição específica de formação, para que estes pudessem adentrar ao 
magistério público, configurando esse saber como uma experiência no cargo. No entanto, 
aprofundar a questão de como o professor praticava o ofício, na relação entre saberes e fazeres, 
prescrições e usos, práticas e condições, necessitava de um fôlego maior para além do 
empreendido para o trabalho de dissertação.

Deste modo, a pesquisa aqui em curso é um intento de trilhar esse outro caminho, ou de 
fazer uma outra viagem (FRANÇA, 2014), para o século XIX e novamente fazer emergir os 
sujeitos que compõe a escola ao tentar adentrar o espaço das aulas, aproximando-se do 
cotidiano escolar. E se na dissertação o objeto de pesquisa era a constituição da profissão 
docente a partir dos requisitos necessários ao professor primário (no período provincial), para 
a tese, o olhar se volta para os saberes e fazeres docentes que constituíram a profissão docente 
sob a ótica da formação pela prática. Diante disso, tem-se por hipótese de que foi no exercício 
do ofício que os professores consolidaram fazeres e (outros) saberes, em um movimento 
contínuo de aquisição e elaboração de saberes na relação com as condições prescritas e 
disponíveis, que resultaram em um aprimoramento do magistério primário, contribuindo para a



constituição da profissão docente e estruturação do ensino primário. Além disso, supõe-se que 
a prática empírica desses professores ratificou e promoveu a composição de uma materialidade 
escolar, que por sua vez influiu diretamente na constituição dos saberes e fazeres docentes. E 
ante aos objetivos propostos e hipótese aventada, o título deste trabalho faz uma alusão a um 
conjunto de saberes (inventário) que se concretiza e se traduz em um conjunto de fazeres, o 
qual produz e legitima outros fazeres e saberes (repertório) na prática deste professor primário.

Com o intuito de evidenciar aspectos relacionados à constituição do magistério público 
paranaense no decorrer da segunda metade do século XIX, privilegia-se para este estudo, um 
corpus documental específico, que se concentra em um tipo de documento - as 
correspondências de governo. Entretanto, coteja-se a estas outros registros que carregam 
fragmentos da escola, da instrução primária, das pessoas e de um tempo e espaço característicos, 
entre estes a legislação educacional e alguns periódicos (jornais e revistas) do período.

Estas correspondências organizadas sob a lógica e categorização dos seus arquivistas 
em livros denominados APs, encontram-se disponíveis no Arquivo Público do Paraná16 e 
abarcam todo o período provincial paranaense (1853-1889) avançando até a década de 30 do 
século XX, nos quais é possível localizar documentos provenientes da repartição central de 
polícia, da tesouraria provincial e os relacionados à instrução pública. Faz parte desse conjunto 
de missivas, atinentes à instrução pública, relatórios de professores, relatórios de inspetores de 
ensino, cartas com pedidos, cartas com reclames, abaixo-assinados, orçamentos, atestados, 
listas de material e/ou móveis para alunos, escola e professores; e em seu conteúdo, fragmentos 
do cotidiano escolar. Repletas de elementos e indícios de fatos e experiências já  vividos, essas 
cartas, em uma produção de conhecimento histórico, ajudam a dissipar algumas das sombras 
que pairam sobre o passado e, como fontes para escrita da História da Educação, são relevantes 
no tocante a uma aproximação com o universo escolar paranaense, principalmente no período 
provincial, e, portanto, na compreensão do processo de constituição da escola elementar na 
província do Paraná.

Pela forma como estão organizados17, os documentos localizados nos livros APs, 
encontram-se simultaneamente em uma série cronológica e num conjunto de documentos

16 Sobre o Arquivo Público do Paraná conferir SOUZA; ANJOS; BARBOSA, 2013.
17 Vale evidenciar que muitos destes documentos não estão em uma sequência linear, ou seja, não se encontram no 
mesmo AP -  em um livro podemos achar uma carta de requisição de um candidato para ser inscrito em concurso 
para o magistério público, a resposta ao seu pedido pode estar no mesmo documento (que chegou ao destinatário 
e este o devolveu com a resposta manuscrita em mesma folha), pode ser encontrada logo nas páginas seguintes do 
mesmo livro AP ou ainda somente dois, três livros depois na sequência, além da possibilidade de não ser 
encontrada.



sincrônicos, uma vez que estão entre outros semelhantes e, pela sequência dos livros, separados 
anualmente, é possível estabelecer uma ordem sequencial dos mesmos, ainda que sejam 
distintos. No manuseio dos documentos aqui analisados, acomodá-los de forma subsequente 
permite ao pesquisador acompanhar determinadas situações e, muito mais do que confirmar ou 
não uma informação, trata-se de um trabalho de compreensão e interpretação do tema em 
estudo. Por esse viés também é possível perceber permanências e rupturas concernentes ao 
problema proposto e suas eventuais ramificações durante a análise historiográfica. É junto e a 
partir desse material que o pesquisador percebe a lógica do arquivo e passa a colocá-la à sua 
disposição, e nesses meandros acaba refazendo perguntas, revendo hipóteses, direcionando seu 
estudo e organizando à sua maneira as fontes encontradas.

Entretanto, ainda é necessário cotejar esses documentos entre si e com outras fontes, e 
nesse caso ter acesso à legislação educacional do período, aos relatórios de presidentes de 
província, entre outros, ajuda a ampliar e fundamentar o trabalho.

Vale salientar que a legislação educacional do período se tornou também objeto de 
análise na medida em que foram consideradas como suportes de orientação e circulação de 
saberes sobre o ofício docente e o ensino primário. Diante disso, é importante frisar que fazer 
uso da legislação como fonte é atentar-se para um tipo de documento específico, com uma 
linguagem, natureza e produção própria, e considerar que ela não é um campo de expressão e 
imposição apenas dos interesses das classes dominantes, ela é dinâmica e pode expor diversas 
dimensões do fazer pedagógico (FARIA FILHO, 1998). Além disso, como um corpus textual, 
ela “materializa um discurso, o qual representa uma sistematização de valores e significados de 
uma instituição determinada” (CORREIA; GASPAR da SILVA, 2004, p. 48-49).

Com o intuito de delimitar quais foram alguns dos suportes em que os professores se 
ancoraram na realização do seu ofício, ademais da legislação, voltou-se também para a 
imprensa periódica da época. Fez-se, portanto, uma busca no site da Hemeroteca Digital da 
Biblioteca Nacional18, em que está disponível, entre outros documentos, uma gama de 
periódicos que circularam pelo Brasil desde o período imperial. Foram selecionadas para 
análise duas revistas produzidas para professores com indicação de circulação pelo Paraná: A 
Instrucção Pública: folha hebdomadária, publicada no Rio de Janeiro entre os anos de 1872
1875 e 1887-1888; e A Escola: revista de educação e ensino, publicada entre os anos de 1877
1878, no Rio de Janeiro. A delimitação da pesquisa por essas revistas em específico foi feita a

18 http ://bndigital.bn. gov.br/hemeroteca-digital/
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partir de duas indicações encontradas nas comunicações de governo do Paraná (disponíveis no 
Arquivo Público paranaense) - uma de um professor que em 1878 afirmava ter recebido do 
inspetor a revista A Escola, e um ofício do Inspetor Geral, do ano de 1872, contendo rubricas 
coletadas com interesse de assinatura da revista A Instrução Pública. Durante a pesquisa foi 
realizada a leitura de todos os números, da coleção dos dois periódicos, disponíveis no acervo 
da Hemeroteca no sentido de compreendê-los como suportes de circulação de saberes que de 
algum modo influíram na prática docente.

Os documentos utilizados neste trabalho são considerados como testemunhos 
involuntários (BLOCH, 2001), uma vez que foram produzidos por seus autores sem a intenção 
de posteridade, em uma época e com um objetivo específico. Todavia, há que se salientar que 
embora sem tal pretensão, alguns destes, principalmente os relatórios de professores e de 
inspetores de ensino, foram escritos a partir de uma exigência legal e tinham por finalidade 
informar sobre o estado da instrução pública naquele momento, e por sua natureza de produção 
quando adotados como fonte se faz necessário analisá-los também como monumento(s) (LE 
GOFF, 1984), o qual, voluntária ou involuntariamente, parte do empenho das sociedades em 
legar a períodos posteriores certas imagens de si próprias. Num primeiro momento podem 
parecer abordagens contraditórias ou mesmo distintas de lidar com as fontes, entretanto estas 
se mostram complementares quando problematizamos o contexto de produção das mesmas e 
são válidas para todo trabalho de cotejamento com os tipos de fonte a serem utilizadas durante 
a pesquisa.

Nas lições presentes na tradição da Escola dos Annales, só é possível estabelecer o
objeto, a fotografia, o depoimento e/ou a carta (e tantos outros mais), em fonte, e controlá-la e
interpretá-la, quando estes são inseridos em uma série cronológica e/ou em um conjunto
sincrônico. Por exemplo: encontrar uma lista de pedido de material para a escola de
determinado professor avulsa em meio a tantas mensagens de governo no interior dos livros
APs, não a constitui em fonte; o mesmo acontece com uma carta de professor informando que
enviou o mapa de frequência de sua escola e, embora o mapa estivesse logo adiante; estes são
somente mais alguns documentos em meio a outros “e embora o real pareça estar ali, visível e
palpável, na verdade só fala de si mesmo, e é ingenuidade acreditar que atingiu sua essência
neste ponto” (FARGE, 2009, p. 18).

A questão reside na difícil interpretação de sua presença, na busca de seu 
significado, na localização de sua "realidade" em meio a sistemas de signos 
dos quais a história pode tentar ser a gramática. (...) vestígios brutos que 
remetem apenas a eles mesmos, caso se atenha só a eles. Sua história existe
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apenas no momento em que são confrontados com certo tipo de indagações, e 
não no momento em que são recolhidos, por mais que isso cause alegria. 
(FARGE, 2009, p. 18-19, grifos meus).

Para transformar esses documentos em fonte é necessário colocá-los junto a outros 
documentos que informam sobre o objeto de estudo, na busca de um sentido. Neste caminho, 
Michel de Certeau (2010), sobre a prática historiográfica, salienta que no manejo com as fontes 
o historiador trabalha sobre um material para transformá-lo em história, empreendendo uma 
manipulação que obedece a regras e que não se trata apenas de fazê-las falar, mas de 
transformar objetos distribuídos de outra maneira em documentos -  isto é, retirar do lugar em 
que foi produzida, em seu espaço e tempo, e colocar em outro próprio do historiador 
(CERTEAU, 2010). Faz-se um uso desse material diferido daquele para o qual foi proposto 
inicialmente (FARGE, 2009).

Por um período de quatro meses tive a oportunidade de participar do Programa de 
Doutorado Sanduíche no Exterior, da CAPES, e nesse tempo estive vinculada ao Centro 
Internacional de Cultura Escolar (CEINCE), localizado na Espanha, sob a supervisão do 
professor Agustín Escolano Benito, no qual pude desenvolver uma pesquisa empírica e 
bibliográfica. O estudo desenvolvido teve por objetivo um aprofundamento teórico- 
metodológico sobre o tema aqui tratado e as distintas abordagens que norteiam um trabalho de 
pesquisa para um melhor desenvolvimento da tese. Deste modo, a pesquisa se concentrou no 
levantamento, leitura e análise de uma bibliografia acerca dos temas tratados na tese -  História 
da Profissão Docente, Cultura Escolar e Materialidade Escolar, disponíveis na biblioteca do 
CEINCE, a qual se constitui em um valioso material de referência a nível internacional com 
livros e periódicos de difícil acesso no Brasil. Além disso, o CEINCE possui uma vasta coleção 
histórica de livros escolares e um rico patrimônio documental e etnográfico sobre a história e a 
cultura da educação, e é considerado um centro de referência nacional (na Espanha) e 
internacional de investigação no que tange à história da educação.

Paralela à pesquisa realizada no CEINCE, também pude realizar investigações 
empíricas e bibliográfica em outros acervos. Com o mesmo objetivo - um aprofundamento 
teórico-metodológico sobre o tema aqui tratado - fiz incursões pela Biblioteca Nacional da 
Espanha, Biblioteca Nacional de Portugal, Biblioteca Pública Municipal do Porto/PT, Museu 
de História da Educação Manuel Bartolomé Cossío (localizado na Universidad Complutense
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de Madrid), Biblioteca da Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED-ES)19. Tanto 
a pesquisa realizada no CEINCE como nos outros locais, possibilitaram um refinamento no 
trabalho de pesquisa e de análise, a partir desse material foi possível perceber e articular uma 
experiência singular (no Império brasileiro - na província do Paraná) em/com um debate 
presente em uma escala maior.

Na tentativa de atestar a hipótese construída, o trabalho se divide em duas frentes: em 
um primeiro momento faremos uma incursão ao lugar institucional em que esse fazer é 
realizado, ou seja, no primeiro capítulo a discussão se centra na caracterização deste professor 
primário e de sua escola elementar com o intuito de evidenciar e analisar em que contexto esse 
professor desenvolvia e praticava seu ofício. Direciona-se o caminho pelas proposições de 
reestruturação da instrução pública no Paraná, distinguindo as alterações na organização do 
ensino primário ao longo do período na tentativa de relacioná-las às modificações na 
organização do professorado público, em vista disso interessa saber que impacto essa 
estruturação teve no fazer docente. Atrelada às modificações na organização do corpo de 
professores primários estão as orientações que circularam referentes ao “bom desempenho” do 
magistério. Diante disso, não basta apenas discorrer sobre o lugar institucional do professor 
primário e sobre sua escola, é preciso colocar esse professor frente às normas, discursos e ações 
dos sujeitos envolvidos com o ensino para compreender os usos e apropriações dos professores 
a partir do que nelas intervém

Já para o segundo capítulo, a lente se aproxima de alguns dos materiais que adentraram 
as escolas e mesclaram-se ao fazer do professor, instrumentalizando a prática docente. No 
decorrer do século XIX um conjunto de materiais foi sendo produzido e adotado nas escolas 
primárias. Deste modo, propõe-se a abordar sobre uma determinada materialidade escolar e 
analisar que efeitos essa constituição teve sobre os fazeres docentes, dado que nas justificativas 
e ponderações dos professores primários o aparelhamento para o ensino mostrou-se como fator 
importante na e para a prática do ofício. Além disso, compreende-se que é também no manuseio 
dos objetos que os professores traduzem seus saberes, que fazem uso do seu acervo empírico 
(ESCOLANO BENITO, 2017). Com base nas fontes consultadas, algumas especificidades da 
relação entre os professores e o universo material foram identificadas, configurando categorias 
que aqui foram denominadas como um mundo material específico da escola e um mundo

19 Para o acesso à biblioteca da UNED, tive como intermediária a Professora Gabriela Ossenbach, que muito 
gentilmente não só me sugeriu leituras essenciais como também me fez os empréstimos dos livros sugeridos (não 
só os livros da biblioteca como também livros de sua propriedade).



material específico do fazer docente. Diante disso, o capítulo divide a análise entre as histórias 
contados pelos professores sobre os objetos associados diretamente à prática de ensino - os 
“essenciais ao ensino” - e entre os que se ocupam da organização da escola e do exercício do 
magistério - os associados à prática docente.

Vale ressaltar que as questões que movem cada capítulo derivam da problemática 
principal aqui proposta e, por serem compreendidas como complementares, não é possível tratá- 
las de forma descolada. Significa que durante a narrativa, os temas tratados a partir de cada 
questão poderão mesclar-se, sobrepor-se ou vincular-se, pois, articulados entre si, fazem parte 
dos meandros que tramam a constituição da profissão docente. Outro ponto a esclarecer refere- 
se ao período aqui delimitado, é possível que para um melhor entendimento de um aspecto ou 
outro, sejam feitos recuos e/ou avanços no tempo, além disso, pelo caminho, se fará necessário 
um “ir e vir” constante. Será feita ainda uma troca frequente de “lentes” sobre o tema analisado, 
que ora se aproxima e foca sobre um aspecto mais específico, ora se distancia com o intuito de 
perceber outros elementos que interagem com o tema proposto. Nesse movimento e como 
recurso narrativo, faz-se também uma opção por destacar algumas ideias, conceitos, palavras 
chave, além do uso de algumas metáforas, deste modo: usa-se o negrito para frases em destaque 
e títulos (livros, revistas, trabalhos acadêmicos); o formato em itálico é utilizado para dar ênfase 
em palavras-chave, ideias e conceitos; já  as “aspas”, além de indicarem citações, indicam também 
as metáforas.

Caminho traçado, podemos iniciar o percurso!
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I — Conheceis o conceito-: - ta l mestre, ta l escola20 : o professor
público primário e  sua escola elementar.

Subi a  escada com cautela, para não ser ouVido do mestre,, e 
cheguei a tempo; ele entrou na saia três ou quatro minutos 

depois. Entrou com o andar manso do costume, em chineías de 
cordoVôo, com a  jaqueta de brim laVada e desbotada, calça 

branca e tesa e grande colarinho caído. ChamaVa-se Policarpo 
e tinha perto de cinquenta anos ou mais. Uma Veg sentado, 

extraiu da jaqueta a  boceta de rapé2 e o lenço Vermelho, pô-los 
na gaVeta; depois relanceou os olhos pela sala. 0  s meninos, 

que se conserVaram de pé durante a  entrada dele, tornaram a 
sentar-se. Tudo estaVa em ordem; começaram os trabalhos. 22f

"É  preciso considerar agora o elemento principal da escola: - o professor.3"
Machado de Assis, em um conto antigo assim como a história aqui contada, nos 

apresenta um menino e suas desventuras em um dia comum de ida à escola. Uma escola de 
meninos, “um sobradinho de grade de pau. O ano era de 1840” (ASSIS, p. 01). Nesta escola 
encontramos o professor Policarpo, homem de certa idade, que segundo Pilar, o menino do 
conto, não dava muita atenção à escola e ao ensino de seus alunos, estava mais preocupado em 
ler o jornal e exercer sua autoridade sobre os meninos. Pilar temia o professor, temia 
principalmente a palmatória que ficava pendurada em uma das paredes da escola, mas o medo 
não era tão grande a ponto de para impedi-lo de aprontar mais uma de suas traquinagens, afinal 
o que é a expectativa da aventura frente à expectativa de uma punição iminente e dolorosa?

O professor Policarpo, desenhado por Machado de Assis, tem um jeito um pouco alheio, 
sisudo, impositivo, que talvez nos cause certa estranheza quando “olhamos” para ele, porém é 
mais provável que reforce a imagem que se tem de que, neste tempo tão distante, o professor 
não passava de alguém que intimidava as crianças com um olhar, não possuía muitos 
conhecimentos e que tinha por objetivo moralizar seus alunos. Uma imagem construída naquele 
tempo que atravessou os anos e chegou até nós como representativa de sujeitos professores que

20 DANTAS FILHO. Relatório do Presidente da província. 1880, p. 37.
21 Caixa para guardar tabaco em pó.
22ASSIS, Machado. Conto de escola. Disponível
em:http://biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://biblio.co.br/conteudo/MachadodeAssis/contodeescola.htm
23 DANTAS FILHO, 1880, p. 37.

http://biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://biblio.co.br/conteudo/MachadodeAssis/contodeescola.htm
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exerceram o ofício durante o século XIX. Ou quem sabe nos deixe em dúvida, já  que há outras
narrativas que nos apresentam o ofício do magistério como uma vocação, que para exercê-lo
não era necessário “muita ciência”, pois um “bom mestre” seria um homem ou mulher de boa
índole, predestinado/a e com gosto pelo ensino, portador/a da boa eloquência e paciente com
seus alunos (BURLAMAQUE, 1867, p. 35). Representações acerca da figura docente
generalizadas na literatura da época, nos relatórios de presidentes de províncias e inspetores de
ensino, em revistas e jornais (específicos ou não sobre a instrução pública), em publicações
voltadas para o ensino (fosse para os alunos ou para os professores) e mesmo nos escritos dos
professores. Representações que habitaram o universo dos mestres de primeiras letras que aqui
“cruzarão nosso caminho”, concorrendo entre si, complementando-se ou se opondo umas às
outras, e que compuseram tanto um perfil de docente que pudesse adentrar e seguir no ofício
do magistério quanto de ensino e escola primária.

Em verdade, que se alguma profissão merece o aplauso e veneração de todos 
é a tão difícil quão penosa profissão do magistério. No professor que conta 
meio século de tirocínio, julgo ver alguma coisa de sublime que me admira e 
me encanta... Os preceitos sábios e retos que o educador difunde nas 
inteligências dos meninos, são a semente sã que há de dar no futuro fecundos 
resultados e saborosos frutos. O preceptor é o firme esteio em que mais 
diretamente repousa o progresso de uma sociedade, - é a gota perene que 
caindo incessantemente, acaba por furar a dura pedra dos mais curtos 
entendimentos com as doutrinas que derrama dia por dia no coração de seus 
educandos. (A Escola. O Magistério. 1877, p. 111-112, grifos meus).

No projeto de sociedade pensado para o Império Brasileiro, o professor figura nos 
discursos proferidos (dos administradores imperiais e provinciais) como um representante do 
Estado, com um trabalho que consistia em ajudar a construir e manter em desenvolvimento uma 
sociedade civilizada e educada por meio da instrução da população. O professor seria o agente 
transmissor dessa causa, não só no espaço da sua escola com seus alunos, mas também fora 
dela com a comunidade local do seu lugar de moradia. Assim, em torno da figura do professor 
pairava também a representação de um sujeito que devia servir de modelo aos seus discípulos, 
o qual tinha ainda por missão alcançar os fins estipulados para a instrução pública, previstos 
pelos administradores provinciais (FRANÇA, 2014, p. 87).

Entretanto, neste cenário, a configuração de um perfil ideal, é permeada por uma luta 
de representações (CHARTIER, 2002), pela percepção diversa que se tem desse lugar do 
professor por parte de cada grupo (de professores, inspetores e governantes) que enxerga essa 
importância a partir da sua lente. Evidencia-se, portanto, que essa valorização e concordância 
sobre a figura e o papel do professor se movimenta em um campo de interesses distintos, em 
uma relação entre lugar, representação, apropriação e consumo (CHARTIER, 2002;
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CERTEAU, 2012). Nesse sentido, o lugar institucional do professor torna-se também um lugar 
social pela expectativa que lhe é imposta.

De acordo com Vera Gaspar da Silva (2004, p. 30), este lugar social destinado e ocupado 
pelo professorado é concebido com definições e funções claras, ao passo que seu papel também 
é recebido e incorporado em um “jogo de obediência, resistência e prazer”. No entanto, a autora 
destaca que não se trata de “uma obediência cega”, uma vez que neste jogo há uma combinação 
entre a aceitação e a obediência com a construção que o professor faz deste papel, ou seja, “as 
formas de ser e estar na profissão, as relações estabelecidas com alunos e comunidades são 
aspectos que, mesmo regulados pela legislação e outros dispositivos sociais e estatais, sofrem 
construções, desconstruções e reconstruções” (GASPAR da SILVA, 2004, p. 30).

António Nóvoa (1991), em estudo sobre o contexto educacional português, afirma que
quando o Estado toma a seu cargo a instituição escolar, inventaria-se um conjunto de
interrogações acerca da profissão docente, lideradas pelo intuito em significar o que é ser um
bom professor: “Deve ser leigo ou religioso? Deve fazer parte de um corpo docente ou não ser
mais que um mestre dentre outros? Como deve ser escolhido e designado? Como deve ser pago?
De qual autoridade deve depender?'' (NÓVOA, 1991, p. 118). Segundo o autor, a estatização
do ensino também se relaciona ao estabelecimento de procedimentos uniformes de seleção e
desligamento dos professores, decorrendo em um controle sobre o corpo de professores, que
passam a ser funcionários do Estado. Esse projeto de funcionarização dos docentes sustenta-se
tanto pelo Estado quanto pelos professores, o primeiro com o intuito de garantir o controle sobre
a instituição escolar, enquanto o outro grupo visa se constituir em um corpo autônomo e
hierarquizado. Sob a tutela do Estado os professores são funcionários de um tipo particular,
uma vez que “a profissão está ligada às finalidades e objetivos” e, portanto, “carregada de uma
intencionalidade política”, tendo os professores como “portadores de mensagens” e associados
aos “ideais nacionais” (NÓVOA, 1991, p. 120-123).

No momento em que a escola se impõe como instrumento privilegiado da 
estratificação social, os docentes são investidos de um imenso poder: de agora 
em diante, eles detêm as chaves da ascensão (e da estagnação) social. Isso os 
coloca no cruzamento de interesses e aspirações sócio-econômicas 
frequentemente contraditórias: funcionários do Estado e agentes de 
reprodução da ordem social dominante, eles personificam também as 
esperanças de mobilidade social de diferentes camadas da população. 
(NÓVOA, 1991, p. 123).

No caso brasileiro, Heloisa Villela (2011a), afirma que foi sob o reinado de D. João VI 
que o controle progressivo do Estado sobre o professorado público se iniciou; pela 
documentação disponível sobre o período é possível perceber o princípio de uma normatização



por meio das solicitações, autorizações, juramentos e o estabelecimento de um currículo 
mínimo. No entanto, segundo a autora, foi após a promulgação da Lei Geral do Ensino de 1827, 
que a intervenção estatal quanto à organização docente tomou forma, anunciando-se em um 
processo de homogeneização, unificação e hierarquização do corpo de professores, o qual ganha 
contornos mais efetivos com o Ato adicional de 1834, delegando a cada província a 
responsabilidade por formar seus professores. Vemos emergir então as primeiras instituições de 
formações de professores -  as escolas normais -  e estas se tornam apostas de cada província 
em habilitar “bons professores”. Todavia, Villela (2011a) salienta que, simultânea à criação das 
escolas normais, o Estado (representado em cada província) instituía outros mecanismos de 
conformação da profissão -  a seleção por concursos e instalação das inspetorias de ensino, os 
quais também contribuíram para o redirecionamento no conceito da profissão (VILLELA, 
2011a). Tornando-se funcionário do Estado ao receber a nomeação como professor público, 
incutia-se ao seu exercício uma profunda “intencionalidade política, devido aos projectos e 
finalidades sociais de que são portadores” (NÓVOA, 1992, p. 19). E neste lugar era
imprescindível preservar uma determinada imagem para “ser respeitado e tomado como
exemplo pelos seus alunos e pela família deles” (SILVA; CATANI, 2011, p. 204).

Estar nessa condição de professor significava aceitar esse lugar com objetivos a cumprir 
e resultados a apresentar. Podemos vislumbrar um exemplo disso por meio do relatório do 
professor José Cleto da Silva, enviado no ano de 1868 ao Inspetor Geral do Paraná, no qual o 
remetente reafirmava esse seu compromisso com a instrução das crianças enfatizando o quão 
importante era o papel da instrução em uma sociedade, recaindo ao professor a missão de 
propagá-la.

A instrução pública o objeto de maior cuidado e séria atenção de todas as 
nações porque dela dimana a felicidade dos povos e o engrandecimento dos 
governos. - Educar, instruir o povo - é dar-lhes a vida e a felicidade, 
promovendo o engrandecimento do estado e a moral e boa ordem da
sociedade. (...) Tendo eu pois, ainda que baldo de inteligência, a felicidade de
ser um dos trabalhadores desta grandiosa obra da civilização e do progresso, 
nela, com tenacidade prosseguirei, enquanto tiver a dita de merecer a 
confiança dos pais de família e do governo e poder cumprir com meus deveres, 
para que, ao menos por essa forma possa ser útil, não só aos meus jovens 
concidadãos como também meu país. (SILVA, José Cleto da. 1868, AP. 291, 
p. 77-80, grifos meus)24.

Chama-se atenção para as palavras do professor, o mesmo se colocava como um 
trabalhador de uma grandiosa obra, como promotor de um avanço e boa ordem da sociedade e, 
portanto, um cidadão útil ao país. José Cleto iniciou no magistério como professor particular

24Todas as citações das fontes aqui utilizadas seguem a norma padrão da língua escrita atual.
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na província paranaense, assumiu posteriormente uma cadeira interinamente e logo em seguida 
recebeu a nomeação definitiva em 1868 na 1a cadeira masculina de Paranaguá, e enquanto 
esteve como professor público sua escola foi umas das mais frequentadas do litoral paranaense 
(BARROS, 1870, AP. 339). Esta percepção que o professor Cleto tinha do seu dever não poderia 
ser diferente, pois todo o processo que o levava a seguir neste ofício o “qualificava” para tal 
tarefa e o “autorizava” a estar nesse lugar.

É possível demarcar, com base nos documentos analisados, que essa representação sobre 
a figura do professor que alia a de um modelo a ser seguido com a de promotor de uma nobre 
causa, resultante na de que o ofício docente é uma missão vocacional, só se sustenta porque os 
professores também se apropriam dela e a compartilham, assim como afirma Vera Gaspar da 
Silva (2004) citada anteriormente. Essa ideia reforça a perspectiva de enaltecimento em torno 
do ofício docente (VICENTINI; LUGLI, 2009) partilhada por professores, inspetores de ensino 
e governantes, “e é a partir dessa representação e consequente apropriação que os professores 
pautam sua conduta, seu exercício do ofício e suas reivindicações, e que os gestores e inspetores 
delineiam a organização do professorado” (FRANÇA, 2014, p. 125). Neste processo, os 
professores foram configurando as regras empíricas (ESCOLANO BENITO, 1999) que 
passaram a constituir a profissão docente, a partir da sua apropriação de normas e orientações 
produzidas com a finalidade de organizar a instrução pública.

Foi a identificação dessa expectativa em relação aos professores nos documentos 
consultados que me levou a questionar, na dissertação (2014), além de quais requisitos eram 
necessários para ingresso no ofício, como os professores primários se formaram para o ofício 
do magistério durante o século XIX. A partir das análises e considerações provenientes desse 
trabalho anterior, pode-se indicar pelo menos duas formas: a formação especializada pelas 
escolas normais e a formação pela prática nas escolas primárias. Formar-se pela prática 
mostrou-se um modo muito mais complexo neste contexto, pois havia distintas formas de 
aprender o ofício pela prática naquele momento25. Entretanto essa complexidade me permitiu 
visualizar e compreender um outro sentido para o termo formar-se pela prática considerando o 
sujeito da ação - o professor. Isso porque faz-se um novo movimento em direção às fontes - 
inverte-se o foco de perspectiva, não mais direcionado para uma ação realizada para os 
professores e sim para uma ação realizada pelos professores - a lente se volta para um processo

25 Em minha dissertação identifiquei distintas maneiras de os professores aprenderem na prática o ofício do 
magistério: pela “formação artesanal”, nas classes normais como alunos mestres e professores adjuntos; pela 
“formação doméstica”, aprendendo com algum familiar em sua escola; praticando o magistério como professor 
contratado, particular ou interino, antes de se candidatar para concorrer a uma vaga definitiva; no atendimento das 
exigências para os cargos de professores definitivos efetivos e vitalícios (FRANÇA, 2014).
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de formar-se.
Deste modo, as análises empreendidas para a escrita da tese tomam esse estudo realizado 

na dissertação e avançam na compreensão de que formar-se pela prática significa também 
constituir um ofício, uma vez que era enquanto praticavam o exercício do magistério que os 
professores aprendiam, configuravam, refinavam e legitimavam as regras, características e 
sentidos do ser e tornar-se professor e do fazer docente. Ou seja, formação pela prática ganha 
aqui, na escrita da tese, dois sentidos, aquele proposto na dissertação identificada como 
alternativas de formação de sujeitos que ocupariam o cargo público, analisadas como estratégias 
de formação docente por parte dos administradores provinciais; e também o que a compreende 
como um período longo e de movimento contínuo de aquisição e produção de conhecimento, 
além de um lugar em que se operacionaliza esse conhecimento, analisados como ações táticas 
na constituição docente por parte dos professores. Para tanto, entende-se que “a formação passa 
pela experimentação, pela inovação, pelo ensaio de novos modos de trabalho pedagógico. E por 
uma reflexão crítica sobre a sua utilização. A formação passa por processos de investigação, 
diretamente articulados com as práticas educativas” (NÓVOA, 1992a, p. 16), e que é nesse 
trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas junto a um processo de (re)construção 
permanente de identidade pessoal que a formação se constrói (NÓVOA, 1992a). Vale salientar 
que essa abordagem é direcionada pelo que se esperava de um professor nesse período e pelo 
que se identifica nas fontes consultadas como necessário ao exercício docente, definidos por 
todos os partícipes da instrução pública - inspetores de ensino, presidentes de província, 
professores e demais interessados no ensino.

Isso posto, nosso olhar se volta para o “aprendizado” dos professores em exercício, em 
como no cotidiano e no interior de suas salas de aula esses sujeitos foram forjando a sua prática 
e aprimorando sua experiência, mais especificamente, em como esses professores foram 
construindo saberes e constituindo fazeres, junto a conhecimentos já  adquiridos e a suportes de 
orientação e circulação de ideias, para fundamentar a sua prática docente.

Segundo António Nóvoa (1991), a constituição da profissão docente se faz na 
elaboração de um corpo de saberes (que passou das mãos dos jesuítas às do Estado) 
configurando-se como um saber técnico, “na medida em que ele se organiza em torno de 
princípios e de técnicas de ensino e não ao redor dos conteúdos das matérias ensinadas” (p. 
119). Nóvoa (1991) salienta que esse corpo de saberes foi definido fora do “mundo dos 
docentes, por teóricos e pedagogos” (p. 119), o que, segundo o autor, vai provocar uma 
hierarquização entre os saberes gerais e os saberes específicos -  os saberes produzidos pelos 
professores e os saberes pedagógicos. Junto a definição de um corpo de saberes, há ainda a
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elaboração de “um sistema normativo” que dita, além de crenças e valores, um comportamento 
ético para os docentes (NÓVOA, 1991). Dominique Julia (2001) ao definir cultura escolar, 
afirma que esta se produz na relação entre normas e práticas. Sobre isso, Diana Vidal (2009) 
destaca que a perspectiva do autor combina “uma atenção às normas ao interesse pelas 
práticas”, na tentativa de perceber “como professores e alunos traduzem as regras em fazeres, 
expurgando diretrizes que consideram inadequadas e selecionando dispositivos em detrimento 
de outros, numa verdadeira triagem e reconversão do que lhe é proposto” (VIDAL, 2009, p. 29, 
grifos meus). Já Agustín Escolano Benito (2008), quando especifica cultura escolar, afirma que 
esta pode ser entendida como um conjunto de práticas discursivas formada em sua maior parte 
por uma cultura empírica da escola, mas que também inclui conteúdos das culturas científica 
e normativa. Segundo Inés Dussel (2014), essa abordagem apontada por Escolano Benito, 
classificada como histórico-antropológica, “salienta que as escolas são constituídas tanto por 
normas quanto por práticas” (DUSSEL, 2014, p. 262).

Pelo modo de organização da instrução pública e do professorado primário no período 
aqui em estudo, pode-se afirmar que tanto a elaboração de um corpo de saberes como a de um 
sistema normativo, no sentido atribuído por António Nóvoa (1991), assim como as regras 
(normas) de que fala Dominique Julia (2001), ou o conjunto de práticas discursivas de Escolano 
Benito (2008)26, materializam-se principalmente na produção de um conjunto de leis que 
regulamentam o ensino e em comunicações complementares dirigidas aos professores.

Nesse conjunto de documentos produzidos pelos partícipes do ensino, verifica-se um 
inventário de saberes considerados como necessários aos professores primários. Em meu 
trabalho de dissertação (2014), tratei deste inventário de forma específica como um quadro de 
obrigações e deveres a serem cumpridos pelos professores relacionados às práticas de ensino, 
às práticas de asseio e comportamento e práticas escriturísticas. Todavia, aproximando mais o 
olhar, pude perceber, ainda na dissertação, que na forma como os professores se apropriavam 
desse discurso (legal), este se tornava um roteiro de saberes que fundamentava os modos e 
práticas dos professores de primeiras letras, além de contribuírem na construção de uma 
experiência docente e resultarem num repertório diversificado de fazeres (FRANÇA, 2014).

Tomando-se por exemplo a província paranaense, pode-se indicar que no “lugar” de 
“orientadores” do trabalho docente, estavam os inspetores de ensino, considerados, portanto, 
como (um dos) mediadores entre os saberes de “teóricos e pedagogos” e os professores, e como

26 Vale destacar que, ainda que estes sejam pontos de vista distintos, não deixam de ser próximos, uma vez que são 
autores que dialogam entre si: António Nóvoa se pauta nos estudos de Dominique Julia para seus apontamentos, 
enquanto Agustín Escolano Benito ao refinar seu conceito de cultura escolar busca articular em sua análise as 
interpretações desse (e de outros) autores.
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tal foram produtores de documentos voltados para o exercício docente. Neste caso, segundo 
Etienne Barbosa (2016), os inspetores tinham por função pensar, propor e orientar as reformas 
para o ensino, valendo-se muitas vezes de exemplos estrangeiros e de estudiosos sobre o ensino 
para validar suas recomendações.

Etienne Barbosa (2016), em seu trabalho de tese, faz um extenso mapeamento sobre 
esses homens que figuraram como inspetores de ensino no Paraná provincial, buscando 
identificar e compreender que referências esses sujeitos usavam para fundamentar e validar seus 
pensamentos, proposições, orientações e determinações referentes à instrução pública. Para 
tanto, a autora faz um movimento de olhar para outros espaços, sujeitos e ideias que inspiraram 
esses homens em suas ações para com o ensino, sempre com base no que citavam, indicavam e 
propunham. Barbosa (2016) demonstra que esses sujeitos faziam parte de uma rede que 
possibilitava movimentar-se por lugares propícios ao debate, tanto sobre a instrução pública 
como sobre outros assuntos e, segundo a autora, estar nesses lugares, permitia a esses sujeitos 
imergir em uma circulação de saberes numa relação de apropriação, articulação e proposição. 
Além disso, Barbosa (2016) caminha pelos lugares que esses inspetores viajaram (outras 
províncias e países), lê o que eles supostamente leram (literatura especializada nacional e 
estrangeira, relatórios, jornais, periódicos e outros tantos documentos) e escreveram (cartas 
pessoais, cartas oficiais, relatórios) para defender que esses administradores da instrução 
pública “estiveram em trânsito, local e global, entre outras sociedades e culturas, um percurso 
que a eles confere a representação de mediadores culturais” e que “corroboraram para a 
constituição de um cânone de referências sobre o ensino em concordância com saberes e ideias 
que circulavam em outras províncias brasileiras” (BARBOSA, 2016, p. 390).

Concordando com o estudo de Etienne Barbosa (2016), podemos considerar que esse 
inventário normativo produzido pelos inspetores de ensino estava imbuído também de um 
debate sobre o que era ser um bom professo. Diante disso, é possível contemplá-los como um 
saber produzido, de certa forma, separado da prática escolar, do qual os professores, mediante 
diferentes mecanismos de apropriação foram aprendendo e construindo como regras artesãs da 
profissão (ESCOLANO BENITO, 1999, p. 73)27. Segundo Escolano Benito (2011), são essas 
regras que forjam a arte de ensinar. Regras que os professores foram construindo entre ensaios 
e erros, no cotidiano escolar, na relação entre seus usos, apropriações e necessidades frente às 
“expectativas” das teorias e normas burocráticas (ESCOLANO BENITO 2011, p. 117). A arte 
de ensinar, segundo o autor, se produz na cultura empírica - que não é a dos discursos

27No original: Mediante diferentes mecanismos de apropiación empírica das destrezas e saberes que a corporación 
foi construindo como regras artesás da profesión.
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acadêmicos nem das normas administrativas, mas que com elas se comunica e interage, e voltar- 
se para a análise desta pode mostrar como se constitui a arte de ensinar, como ela foi praticada 
e quais as suas regras, “pode elucidar suas invariantes observáveis, as mudanças que sofre em 
função dos tempos, das diversidades culturais, das apropriações destas regras em espaços e 
atores distintos” (ESCOLANO BENITO, 2011, p. 119).

Nesse sentido, o conjunto de normas legislativas que regeram a organização do ensino 
e do corpo de professores primários, assim como a elaboração de comunicações 
complementares, pode ser visto como guia que foi veiculado com o intuito de indicar 
procedimentos e deveres, com a finalidade de capacitar esse professor na direção de sua escola 
diariamente e de equipá-lo em sua prática. Mais do que isso, esse aparato pode ser considerado, 
nesse contexto, como suporte de orientação na medida em que os professores se voltavam para 
eles procurando direcionamentos para o seu “bom desempenho”.

Diante do exposto, entende-se, que neste contexto em que a formação de professores se 
dava principalmente com a formação na e pela prática, as representações acerca da figura do 
professor, a elaboração de um conjunto de normas, que se configuram em um inventário de 
saberes necessários ao fazer docente, e as reformulações propostas sobre o professorado público 
e para o ensino primário estavam correlacionadas e tanto influíram como resultaram na 
constituição de saberes e fazeres docentes, de forma direta e indireta. Com isso, com base no 
eixo determinado para o caminho aqui a ser trilhado - o fazer docente e a constituição de saberes 
- interessa problematizar, desatando os meandros dessa história, a relação entre o papel definido 
e esperado para este professor com as condições disponíveis e exigidas para o seu exercício. 
Para tanto, aproxima-se a lente de um perfil específico de professor e professora que vivenciou 
esse contexto, caracterizando o ensino primário e a escola elementar na perspectiva desses 
professores.

Além disso, compreende-se que, para entender os usos e apropriações dos professores e 
como essas regras artesãs foram produzidas, é preciso voltar-se para o que nelas intervém. 
Diante disso, não basta discorrer sobre o lugar institucional do professor primário e sobre sua 
escola, é preciso colocar esse professor frente às normas, discursos e ações dos outros sujeitos 
envolvidos com o ensino. Considera-se ainda esse conjunto de normas e saberes como 
estratégias pedagógicas, que tinham por objetivo difundir saberes e padronizar práticas para 
promover o ensino.

Como já mencionado, para as análises aqui empreendidas parte-se do cenário 
educacional da província paranaense, e neste é possível afirmar que a máxima exigência pesava 
sobre aquele que ocupava o cargo de professor definitivo, pela investidura da/na função. Na
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província do Paraná, professores definitivos eram os mestres mantidos pelo governo em seu 
quadro de funcionários públicos, os quais eram divididos entre efetivos e vitalícios, de acordo 
com o tempo de serviço, e foram aqueles que tiveram seus conhecimentos, habilidades e 
vocação avaliados em exames de admissão, logo, autorizados a ensinar a outros. Durante o 
período em estudo verifica-se que as mudanças na legislação em relação ao cargo de professor 
definitivo decorreram de iniciativas que visavam reformular o modo como esses professores 
seriam selecionados, diretamente vinculado ao seu modo de ensinar e a sua postura frente ao 
ofício e ao ensino.

Evidencia-se que, para esse contexto, não nos é incompreensível a perspectiva presente 
de que o professor “era o elemento principal da escola”, ou a representação de que ele era a 
“causa” de avanços ou de atrasos relativos à instrução pública. Neste momento da constituição 
da profissão docente, a escola e o ensino também estão em processo de constituição e 
organização, não só no Paraná, mas em todo o Império Brasileiro, deste modo ser professor 
primário é personificar a escola primária. Destaca-se, portanto, que esta é uma escola que se 
faz a partir do seu professor e este é um professor que se faz a partir de sua escola, e o fazer 
deste professor se constitui a partir de - do seu lugar como professor definitivo, das condições 
da sua escola, das exigências acerca do seu ofício (saberes necessários e deveres a cumprir), da 
sua experiência no exercício e dos debates em torno do ensino primário e da profissão docente.

Para conduzir nosso caminho pelas escolas paranaenses neste primeiro momento, 
tomaremos por guia (em um recurso narrativo) alguns dos itens expostos pelos professores 
primários em seus relatórios anuais. Nestes documentos é possível vislumbrar quais eram os 
“fazeres” dos professores frente à sua escola e seus alunos, quais os conteúdos ensinados e 
como eram ensinados a partir da adoção do método, dos materiais disponíveis e do seu 
conhecimento. Estes são registros que oferecem muitas e distintas possibilidades de pesquisa e 
auxiliam no entendimento da complexa organização do ensino na província paranaense.

É importante ressaltar que partiremos dos relatórios para discutir sobre o ofício docente 
em âmbito particular -  em cada escola, em uma aproximação com o cenário regional -  o Paraná, 
além de intentar estabelecer relações com o panorama nacional, ou seja, a intenção é a de 
proceder a uma investigação e análise articulando o particular a um quadro geral, intercalando 
aspectos que se referem à condição como professor público, ao estado do ensino na província 
e ao estado da sua escola.
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1.1 A  aula pública sob meu cargo...28 : o professor, o ensino, a escola e o 
que era preciso saôer.

^Magistério é a profissão de ensinar. 29

0  mestre deVe ser a norma do procedimento que a sociedade 
exige de seus membros: deVe, pois proVar perante quem possa 

moralmente julgá-lo, não só as habilitações morais e 
intelectuais, mas também a Vocação.

Quando enviou seu relatório anual, no ano de 1865, a professora Maria Cândida de 
Oliveira Mascarenhas, desculpava-se por não apresentar nenhuma “novidade” em relação ao 
ano anterior, queixava-se de algumas de suas dificuldades e pedia indulgência ao inspetor 
quanto à suas falhas. Maria Cândida fazia parte de um grupo específico de professores primários 
da província paranaense, encontrava-se como professora vitalícia desde 1851 na 1a cadeira31 
feminina da cidade de Castro, e estar nessa condição a impelia a cumprir com alguns deveres 
do cargo ocupado e quando estes não eram satisfatórios cabia a justificativa em documento a 
ser enviado ao Inspetor Geral, até mesmo no relatório.

Embora as representações sobre a figura do professor, mencionadas anteriormente, 
pairassem sobre todo o conjunto de docentes e a todos fosse exigido habilitações para o ensino 
e uma boa conduta para o exercício do magistério, foi identificado, nos documentos 
consultados, que uma responsabilidade maior era exigida a esses professores que faziam parte 
do mesmo grupo de Maria Cândida - os professores definitivos32.

Para se tornar um professor primário na recém-criada província paranaense33, um 
candidato só adentraria ao magistério público (para o cargo definitivo) se comprovasse ter mais 
de 18 anos, boa moral e habilitação nas matérias do ensino. Já uma candidata só poderia exercer 
o ofício se apresentasse ter mais de 25 anos, autorização do pai ou do marido ou atestado de

28 Modo como alguns professores se referiam a sua escola em relatórios.
29 COSTA, Olympio Rodrigues. Lições de Pedagogia. A Escola (...). 1877, p. 221, V. I.
30 COSTA, Antonio Ferreira. 1865, AP. 219, p. 20-29.
31 O termo “Cadeira” é utilizado pelos presidentes, inspetores de ensino e professores, como sinônimo de Escola, 
portanto faz-se o mesmo uso do termo neste trabalho.
32 Embora esse seja um grupo dividido em duas categorias, com distinções entre o que era ser professor vitalício 
ou efetivo, tanto no entendimento dos professores quanto dos inspetores de ensino, essas duas categorias por vezes 
se confundiam, fundindo-se em uma, portanto trabalharemos com a denominação de professor definitivo, 
distinguindo entre vitalício ou efetivo quando for extremamente necessário.
33 Em 19 de dezembro de 1853 o Paraná foi emancipado da Província de São Paulo, até então fazia parte da mesma 
como sua 5a comarca.
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óbito do cônjuge (quando viúva), boa moral, habilitação nas matérias do ensino e em prendas 
domésticas. Em relação à idade e boa moral, a comprovação se faria por documentos assinados 
por autoridades paroquiais e/ou locais, quanto à validação da habilitação os candidatos 
realizariam exames oral e prático frente a uma banca de avaliação.

Em trabalho anterior (FRANÇA, 2014), tratei desses requisitos com o intuito de 
compreender aspectos relacionados às exigências para o cargo e, diante das análises, pude 
evidenciar que tais disposições tentavam condicionar e padronizar um perfil de professor para 
o ensino da província, corroborando a perspectiva indicada anteriormente (na introdução a este 
capítulo) de que havia um projeto de sociedade em que se objetivava organizar, regular e 
normatizar a instrução, e nesse sentido era imperativo organizar, regular e normatizar também 
um grupo de professores que atendesse às demandas desse projeto. As prescrições para tornar- 
se professor primário são retomadas nesse trabalho de tese, uma vez que o objetivo é analisar e 
compreender a constituição de saberes e fazeres de um tipo específico de professor, aquele que 
que já se encontrava em exercício e estava na categoria de definitivo. Portanto, caracterizar e 
exemplificar este professor que exerceu a profissão de ensinar nas escolas primárias 
paranaenses se faz necessário para o entendimento e análise da conjuntura aqui tratada.

Estes requisitos foram estipulados em Regulamento publicado em 1857 e permaneceram 
por todo o período aqui em estudo (1856 - 1892), alterando-se somente com o Regulamento 
publicado em 1892 com a indicação de que somente os alunos e alunas formados pela escola 
normal poderiam concorrer a uma vaga para o magistério no Estado. O Regulamento de 1857 
foi elaborado pelo então Inspetor Geral da Instrução Pública Joaquim Ignácio Silveira da Mota, 
que, afora precisar os requisitos necessários para os candidatos ao magistério no Regulamento, 
fixou ainda o modo pelo qual esses candidatos seriam avaliados em demais documentos34, com 
isso delineava quais saberes os professores deveriam ter/apresentar para poder ensinar. 
“Submeter-se a exames ou concursos era apresentar-se diante de uma banca para avaliação de 
conhecimentos práticos e teóricos” (FRANÇA, 2014, p. 90), inquiria-se os candidatos a respeito 
das matérias do ensino e sobre o método adotado e averiguava-se a sua capacidade em seus 
procedimentos quanto aos modos de ensinar. Fazia-se o exame da letra para ortografia e 
pontuação, da leitura para exame da ordem gramatical, era preciso entender a gramática, a 
aritmética, a história sagrada e a doutrina da religião do Estado. Ademais, o candidato deveria 
conhecer o sistema instituído com as instruções de 1856 e todos os deveres postos aos

34 As Instruções para os exames dos candidatos ao professorado de 16 de junho de 1857 e a Instrução pública para 
os exames das candidatas a professoras de 2a ordem de 31 de outubro de 1857.
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professores pelo Regulamento de 1857 e demonstrar isso em sua aula prática. Como já  havia 
professores em exercício, na condição de vitalícios, como determinava a Lei n. 34/184635, com 
a nova legislação e, diante da perspectiva defendida por Silveira da Mota, era preciso ter a 
garantia de que os professores que se encontravam nessa categoria também estavam nesses 
parâmetros. Assim, foi determinado um interstício para que professores vitalícios se 
preparassem para se submeter a exames de habilitação, aqueles que não se apresentassem ou 
reprovassem seriam aposentados.

Em meados do século XIX, o grupo do professorado em exercício na província se 
encontrava separado em duas categorias: os definitivos, divididos entre os efetivos e vitalícios; 
e os provisórios, divididos entre os contratados e interinos36; nosso olhar se volta para a 
categoria de professores definitivos. Ser professor vitalício, no Paraná, significava manter um 
vínculo funcional por mais de 25 anos com o Estado como professor público, submeter-se a 
exames de avaliação dos seus conhecimentos e habilidades sobre e para o ensino, e apresentar 
documentos comprobatórios sobre a sua boa conduta e asseio. Nesta condição recebiam todas 
as “garantias do cargo” : demissão somente em casos extremos ou a pedido seu; gratificações 
financeiras e vínculo funcional permanente; remoções (para outras localidades/escolas) apenas 
quando de sua solicitação. Condição que também os comprometia a responder de forma mais 
efetiva e incisiva aos anseios das autoridades provinciais para o ensino. Ter a habilitação 
comprovada e atestada em exames de admissão também qualificava esse professor, e isso o 
tornava apto a ensinar e a fazer ponderações sobre temas relacionados ao ensino na província.

Quanto a estar na condição de professor efetivo, esta talvez fosse a categoria que mais 
demandasse do professor, isso porque ele se encontrava em uma situação no mínimo incerta: 
fora considerado habilitado para exercer o cargo por ter passado por concurso, no entanto estava 
em constante avaliação quanto aos seus procedimentos dentro e fora da escola, não podendo 
apresentar nenhuma falha em relação aos seus procedimentos de ensino, ao seu cuidado com a 
sua escola e sua conduta diária, por um período de pelo menos cinco anos. Mas, se por um lado, 
este foi o modo encontrado pelos administradores provinciais de garantir a permanência

35 Da província de São Paulo, quando o Paraná ainda se encontrava como sua quinta comarca.
36 Professores vitalícios - professores públicos que tiveram provimento definitivo nas cadeiras para as quais foram 
nomeados após concurso ou exame até 1865, após 1865 foram os professores que depois de cinco anos em 
exercício tiveram sua habilitação comprovada por exames e quando aprovados receberam o referido título; 
professores efetivos - professores públicos nomeados definitivamente a partir de 1865 após concurso, que 
poderiam, depois de cinco anos de efetivo exercício, solicitar o provimento vitalício; professores contratados - 
professores particulares contratados em localidades em que não havia professor público habilitado ou número 
suficiente de crianças em idade escolar para a criação de uma escola; e professores interinos - professores que 
permaneciam durante seis meses ou um ano nesta condição para provarem-se habilitados no ofício, nomeados 
ainda com o intuito de substituir os que estivessem de licença ou quando não havia professor na localidade. 
(FRANÇA, 2014).
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somente dos que provassem compromisso com o magistério tencionando esse lugar do 
professor, de outro, este se mostrou ser um modo do professor reafirmar sua competência e 
aprimorar sua prática.

Ao longo do período estudado, muitas foram as modificações em relação a este tipo de 
vínculo funcional mantido entre professores e governo. A professora da 1a cadeira feminina de 
Castro, Maria Cândida, passou por duas alterações relacionadas ao vínculo vitalício enquanto 
esteve como professora de uma escola elementar. Quando foi provida no ano de 1851, a 
professora foi imediatamente nomeada como vitalícia, uma vez que todos os professores que se 
prestassem a concurso e fossem habilitados nas matérias do ensino receberiam essa titulação ao 
adentrar no magistério público de acordo com a Lei n. 34 de 1846. Com a estruturação 
governamental do Paraná, a partir de 1853, outras determinações foram então deliberadas: como 
indicado anteriormente, entre os anos de 1856 e 1858, professores que possuíam o título 
vitalício foram chamados a prestar exames de habilitação para sua permanência no cargo, sendo 
que os que não comparecessem e os que reprovassem seriam destituídos/aposentados. Não nos 
foi possível encontrar, por ora, informações de que a professora Maria Cândida tenha se 
submetido a esses exames, todavia como ela se manteve no ofício até 1867, quando pediu sua 
aposentadoria por saúde debilitada (BURLAMAQUE, 1867), supõe-se que não só tenha 
prestado como também fora aprovada, pois professores que não se apresentaram para realizar 
o exame foram logo aposentados37.

No ano de 1865, com a publicação da Lei n. 120, delimitou-se nova configuração para 
o magistério primário quanto às formas de vínculo a serem estabelecidas com o governo, em 
uma espécie de constituição de uma carreira no magistério (FRANÇA, 2014) ao indicar níveis 
de classificação para a progressão. Professores recém nomeados permaneceriam no lugar de 
efetivos por um período de cinco anos, depois dos quais poderiam solicitar a progressão para o 
próximo nível -  o de professor vitalício. No quadro a seguir, n. 01, é possível acompanhar as 
modificações na legislação quanto ao cargo de professor definitivo no Paraná.

37 “Este foi o caso do professor José Francisco de Sant’Anna Neves, professor há 20 anos em Guaratuba, que por 
não ter concorrido aos exames de habilitação foi aposentado do cargo. Em documentos apresentados à presidência 
da província no ano de 1858 (1858, GPR_CPA713, p. 11-17) o professor enviava um pedido para que seus 
vencimentos como professor jubilado fossem equivalentes ao que estipulava o artigo 30 da mesma Lei n. 12, que 
determinava para os professores com 25 anos de exercício efetivo, ordenados integrais. Esses documentos eram a 
‘prova’ de que se valia o professor para justificar seu pedido e validar seus anos de serviço ao magistério desde 
sua nomeação em 1838. Entretanto o pedido não foi aceito, uma vez que o professor havia completado 20 anos e 
não 25 como propunha a lei” (FRANÇA, 2014, p. 26).



Quadro 1: Artigos da legislação educacional paranaense entre os anos de 1856 e 
______________ 1892 sobre o cargo de professor definitivo._____________________

MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO RELACIONADAS AO CARGO DE PROFESSOR DEFINITIVO
Documento Determinações encontradas na legislação referente ao cargo de professor vitalício e efetivo
Lei n. 12 de
30/04/1856

Art. 32 - Nenhum provimento feito aos professores de instrução primária se considerará vitalício, 
uma vez que não tenham os providos nas cadeiras passado pelos exames das matérias exigidas 
pela Lei n. 34 de 1846, que até o presente vigora, por não haver disposição que a tenha revogado.

Regulamento de 
08/04/1857

- Professor adjunto que ao fim dos dois anos de prática e aprovação em exame será nomeado 
professor vitalício. Art. 63
- Os atuais professores, cujo provimento for definitivo, e que se lhes reconheçam faltarem as 
habilitações para ensinar as matérias dispostas na lei de 1846, terão um prazo marcado pelo 
Inspetor Geral para se prepararem para o estudo dessas matérias, podendo tomar lições em outras 
escolas.

Lei n. 120 de
06/06/1865 Art. 2 - A vitaliciedade dos professores será efetiva depois de cinco anos de bons serviços.

Lei n. 290 de 
15/04/1871

Art. 10 - Serão vitalícias as funções de professor público primário depois de cinco anos de bons 
serviços. Para esse fim deverão os precedentes provar, além de uma conduta sem mancha de 
crimes ou vícios, a aptidão suficiente.

Regulamento de 
13/05/1871

Art. 47 - Os professores públicos são efetivos ou vitalícios, respeitados os direitos adquiridos. 
Art. 48 - Os efetivos depois de 5 anos de exercício obterão o título de vitaliciedade, provando: 
assiduidade do ensino, conduta sem mancha de vício ou crime, aptidão para o magistério, ter 
preparado anualmente um número de meninos não inferior ao décimo dos que frequentaram a 
escola.

Regulamento de 
01/09/1874

Art. 57 - Os professores públicos são efetivos ou vitalícios.
Art. 58 - Os efetivos depois de cinco anos de exercício obterão o título de vitaliciedade. Provando: 
Assiduidade do ensino, conduta sem mancha de vício ou crime, aptidão para o magistério, ter 
preparado anualmente um número de meninos não inferior ao décimo dos que frequentaram a 
escola.

Regulamento 
orgânico de 
16/07/1876

Art. 63 - Os atuais professores que provarem ter exercido com vantagem por três anos o 
magistério, e que cursaram anteriormente ao seu provimento com aproveitamento, sendo 
aprovados, quatro aulas pelo menos de qualquer estabelecimento secundário do império, serão 
considerados vitalícios.
Art. 64 - Os professores diplomados pela escola normal terão direito a perceber mais um quinto 
do seu atual ordenado e serão considerados vitalícios desde a data de seu provimento em qualquer 
cadeira.
Art. 73 - Findos os cinco primeiros anos de que trata o artigo antecedente, os professores poderão 
obter o seu provimento vitalício, se provarem ter preparado pelo menos um quinto dos alunos que 
frequentaram as suas aulas.
Art. 74 - Adquirida a vitaliciedade, será feita apostilada na carta de nomeação do professor.
Art. 76 - Para aquisição dos títulos de vitaliciedade, provará o professor perante o Presidente da 
Província, ouvido o conselho literário: Que durante os cinco anos contados da data de sua 
nomeação exerceu o magistério com assiduidade e proveito dos alunos; Que é conceituado e tem 
dado provas de moralidade; Que sempre mostrou dedicação e zelo ao ensino de que foi 
encarregado e se não empregou em outra comissão, gênero de vida ou negócio incompatível com 
o magistério; Que não sofreu condenação por alguns dos crimes especificados no § 2° do art. 47.

Lei n. 541 -  
07/08/1879

Declara vitalícios os professores que tiverem exercido cinco anos de magistério público 
(Revogada pela Lei n. 590 de 16/04/1880).

Regulamento 
Instituto Normal 

de 16/04/1884
Art. 87 -  Os diplomados nas disciplinas do Curso Normal Primário terão direito a ser providos 
nas cadeiras de qualquer grau que vagarem, e serão considerados vitalícios desde as datas de suas 
nomeações.

Ato de 30 de março 
de 1891 -  

Regulamento para a 
instrução pública

Os professores das cadeiras primárias para o sexo masculino, providos antes da promulgação do 
Regulamento de 16 de julho de 1876, serão considerados empregados de comissão enquanto não 
provarem ter preparado, pelo menos, a vigésima parte do número total de seus alunos durante o 
tempo de exercício.



do estado Art. 102° - O primeiro provimento definitivo não poderá realizar-se numa cadeira de 2a ou 3a 
entrância ou especial.
Art. 103 - Obterão título de vitaliciedade, depois de cinco anos de exercício, aquelas professoras 
que forem nomeadas depois do exame legal (art.67°), e que apresentarem habilitada em todas as 
matérias do programa escolar, pelo menos, vigésima parte do número total dos seus alunos, que 
houverem frequentado a escola durante cinco anos consecutivos.
Art. 104° - O requerimento em que seja solicitado o título de vitaliciedade, será instruído com os 
seguintes documentos: cópias dos termos de visita da escola, devidamente autenticadas pelos 
inspetores literários; atestado passado pelas autoridades civis e literárias, de que o professor tem 
procedido com honestidade, zelo e aplicação; certidão de exame de habilitação ou concurso, feito 
de conformidade com este Regulamento.

Lei n. 42 de 12 de 
julho de 1892 Os professores públicos são funcionários vitalícios. Art. 27

Regulamento de 24 
de agosto de 1892

Art. 29. Os professores públicos serão nomeados pelo Governador do Estado mediante concurso 
perante uma comissão designada pela mesma autoridade e presidida pelo superintendente geral 
do ensino.
Art. 42. Os professores públicos nomeados na forma dos artigos 29 e seguintes são funcionários 
vitalícios.

Fonte: Legislação educacional paranaense entre os anos de 1854 e 1892. Organizado pela autora.

Em estudo anterior (FRANÇA, 2014), foi possível observar que as alterações pela 
legislação que incidiam diretamente neste tipo de vínculo, faziam parte de um debate maior 
sobre a qualificação dos professores primários, relacionadas ao seu exercício, seleção e 
habilitação. Os presidentes da província dissertavam em seus relatórios sobre o que 
consideravam como alguns dos inconvenientes e vantagens referentes ao lugar ocupado pelos 
professores vitalícios e, na tentativa de regularizar o corpo do professorado, propunham 
modificações a serem discutidas pelos legisladores provinciais e promulgadas em leis. Segundo 
inspetores de ensino e presidentes da província, era preciso cercar essa categoria de professores 
definitivos de vantagens -  como um bom salário, garantias de permanência, gratificações 
financeiras -  para que houvesse interessados em adentrar à carreira do magistério ou mesmo 
que permanecessem nela. Entretanto, essas mesmas “vantagens” resultavam em algumas 
desvantagens: nas palavras dos inspetores de ensino e presidentes da província, os professores 
ao estarem assegurados pelo vínculo estabelecido deixavam de cumprir com seus deveres para 
com o ensino e, portanto, não cumpriam seu papel no desenvolvimento da província; e por 
estarem nessa condição, os professores “acomodavam-se” em suas escolas não mais 
apresentando uma prática profícua que se convertesse em alunos aprovados em exames finais 
e que obtivesse bons resultados. Desta forma, suas recomendações tratavam das exigências a 
serem cumpridas fosse pelos candidatos ou pelos professores em exercício (FRANÇA, 2014).

Nos artigos destacados da legislação, apresentados no quadro n. 01, é possível perceber 
para quais itens se direcionavam as determinações para o cargo, estes caracterizavam e definiam 
as condições para ascensão e progressão dentro do magistério. Portanto, era preciso
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comprovação de assiduidade no ensino e boa conduta, habilitação nas matérias do ensino, e 
avançando no período (a partir do fim da década de 1870), ser formado (a) pela escola normal 
constitui-se também como um critério. Além de delimitar alguns requisitos, as alterações 
incidiam e relacionavam-se ainda com a prática do ensino e a diferença de vencimentos para 
cada categoria.

Em fins da década de 1870, com a instituição da Escola Normal (para formação somente 
de professores do sexo masculino), os concursos para as cadeiras masculinas foram sobrestados, 
permanecendo somente para as cadeiras femininas; a intenção era a de que o contingente 
formado pela escola normal suprisse a demanda de cadeiras masculinas que fossem vagando 
ou sendo criadas, desta forma enquanto não houvesse formados pela instituição, as escolas 
vagas seriam providas por professores habilitados, mas na condição de “provisórios”38. Para as 
cadeiras femininas os concursos ainda permaneciam, uma vez que ainda não se admitiam alunas 
na Escola Normal, portanto, por ora, ser normalista não era um requisito necessário para a 
nomeação definitiva para as mulheres.

Em 1892 nova reformulação volta a alterar a instrução pública, proposta e aprovada pela
Câmara de Deputados, logo após a aprovação da Constituição Estadual do Paraná, e junto a esta
reforma, a definição de que só seriam aceitos para professores e professoras definitivos aqueles
formados pela Escola Normal pública do Estado. Segundo Maria Cristina Machado (2013), a
partir do estudo das atas das reuniões do Congresso Legislativo, a comissão destacava

que era intenção apresentar um trabalho mais completo, contudo dado a 
realidade confeccionaram um plano com vistas a consecução imediata. As 
dificuldades se referiam a ‘[...] carência de número de pessoal habilitado em 
um Estado novo como este, mais ainda a escassez de verba destinada a este 
ramo do serviço [...]’ (PARANÁ, 1892b). (MACHADO, 2013, p. 10).

Em artigo, publicado no jornal Diário do Comércio (1892), sobre a tramitação e
aprovação da lei no Congresso, a disposição sobre obrigatoriedade de concurso para todos os
candidatos ao magistério foi uma das mais debatidas entre os deputados.

Alguns dos srs. Representantes entendiam que os normalistas deviam ser 
dispensados do concurso. Mas isto seria tão iniquo que, felizmente, a maioria 
do Congresso não aceitou. É inquestionável o seguinte: que os que advogaram 
a dispensabilidade do concurso para os normalistas, ou não tinham convicção 
do que queriam ou confundiam exame de suficiência com concurso. Chegou- 
se a dizer, entre outras muitas coisas, no recinto do Congresso, que a 
disposição aprovada teria como consequência a extinção da Escola Normal. 
Pensamos de modo inteiramente inverso: agora é que ela vai ser proveitosa; 
porque os alunos que a frequentam já sabem que não tem somente de alcançar 
um diploma à custa de exames fáceis (como são sempre...), mas de entrar

38 Os candidatos nomeados precisariam atender aos requisitos necessários, no entanto seu vínculo não seria de 
forma definitiva, pois a preferência era a de que um normalista o substituísse, sendo este a obter o vínculo vitalício.
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amanhã em competência com outros e, portanto, hão de sair da Escola alunos 
nas melhores condições possíveis. Agora é que a escola normal pode dar bons 
frutos. (DIÁRIO DO COMERCIO, “A nova lei orgânica do ensino público”, 
08/07/1892, p. 01).

Em regulamentos anteriores, os formados normalistas eram dispensados de prestar 
concurso sendo providos definitivamente logo que assumissem uma cadeira, pois se acreditava 
ser esta uma forma de atrair pretendentes ao cargo. Com a nova lei, prestar-se a concurso tornou- 
se a regra geral e única para o provimento definitivo, justamente para os que possuíam o curso 
normal, uma vez que só seriam admitidos para a inscrição requerentes que apresentassem o 
diploma da Escola. Ou seja, tornava-se obrigatório ter frequentado o curso normal para exercer 
o magistério no Paraná.

Diante disso, percebe-se uma nova configuração em relação ao professor primário 
quanto às habilitações necessárias para o exercício do ofício docente, influindo diretamente na 
constituição dos seus saberes e na sua relação com o governo estadual. Candidatos aprovados 
em concurso a partir de então receberiam a nomeação vitalícia, condição semelhante a vista em 
1857, porém distinta na medida em que o processo de formação e avaliação de suas habilitações 
passava pelo lugar institucional da Escola Normal do Estado. Esta Escola que, além de formar 
os futuros professores do Estado, passou a ocupar também o lugar de avaliadora e propositora 
do/para ensino público.

A Congregação formada pelos professores da Escola Normal e do Ginásio Paranaense 
deveria compor, por determinação do Regulamento de 1892, a Junta Consultiva do Ensino 
Público, instituída no mesmo Regulamento. Tal Junta tinha por competência emitir parecer 
sobre as coisas do ensino público, desde a criação e supressão de escolas a decisão sobre 
programas, métodos e compêndios a serem adotados, além de aconselhar sobre os concursos 
para o provimento das escolas39. Já a presidência da Junta Consultiva ficava a cargo do 
Superintendente do Ensino, que acumulava ainda a função de diretor das duas instituições antes 
mencionadas. Neste momento, à Escola Normal destinava-se o lugar superior de especialista

39 Art.82 É da competência da Junta Consultiva emitir parecer:
1° sobre tudo que possa interessar à criação, situação e supressão das escolas primárias do estado;
2° sobre os programas, métodos e compêndios que devem ser adotados;
3° sobre os direitos e deveres dos professores públicos e subvencionados;
4° sobre os prêmios e castigos disciplinares;
5° sobre os exames parciais e finais;
6° sobre a forma e o programa dos concursos para o provimento das escolas;
7° sobre as faltas cometidas e o processo para a imposição das penas em que incorrerem os professores públicos 
ou subvencionados, os inspetores de distrito e os delegados literários. (PARANÁ, 1892).
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do ensino, lugar institucionalizado e científico por excelência.40
Até firmar-se como o lugar de formação de professores, ou a instituição que forneceria 

profissionais capacitados para atuarem no ensino da província, houve muitos debates a respeito 
da criação e institucionalização de uma escola normal no Paraná41. A primeira tentativa foi em 
1870 com a publicação da Lei n. 238 de 19 de abril, que mandava criar uma Escola Normal na 
província, porém esta não foi efetivada por falta de lugar próprio, professor habilitado e público 
interessado (LISBOA, 1872). Sua instalação se torna efetiva em 1876, com a Lei n. 456 de 12 
de abril, anexa ao Instituto Paranaense, já  em 1884 tem seu Regulamento reformulado, o qual 
acaba por intervir na resolução para os exames dos candidatos ao magistério, no entanto 
influindo somente na contratação de professores do sexo masculino já  que a escola ainda não 
aceitava mulheres como alunas. Presidentes e inspetores de ensino ao discutir sobre a criação 
ou não de uma escola desse tipo na província, dividiam posicionamentos contra e/ou favor, 
embora todos defendessem o seu estabelecimento e argumentassem sobre sua importância, 
alguns apresentavam por justificativa para a não criação, a falta de interesse por parte dos 
sujeitos em se formar professores ou a falta de recursos disponíveis para a sua criação e 
manutenção.

É importante ressaltar que, durante o período estudado, a Escola Normal esteve em 
processo de institucionalização e, portanto, também em fase de estruturação. Nas demais 
províncias do Império, muitas foram as tentativas de estabelecer uma instituição que fosse 
especializada na formação de professores, porém as mesmas enfrentaram dificuldades em sua 
consolidação, fosse pela falta de recursos ou pela perspectiva de formação que se tinha à 
época42. Ainda que não estabelecida, o debate em torno das escolas normais também interviu 
nos contornos da constituição docente no século XIX, pois o fato de terem sido organizadas em 
algumas províncias alterou e influenciou as reformulações em torno da estruturação do corpo 
de professores nas demais, inspirando discussões tanto sobre os saberes e fazeres docentes 
quanto sobre os requisitos necessário à entrada no magistério (FRANÇA, 2014).

40 A historiografia da educação brasileira já  possui um conjunto relevante de autores que discutem sobre a história 
das escolas normais no Brasil, sua institucionalização, concepção ou sobre os sujeitos que a compunham. 
Importante obra que reúne alguns desses estudos e seus autores é o livro organizado por José Carlos S. Araujo, 
Anamaria G. Bueno Freitas e Antonio de Pádua C. Lopes, As Escolas Normais no Brasil: do império a 
república, publicado em 2008, mencionado no item Introdução desta tese. (Referência completa no item 
Referências Bibliográficas).
41 Sobre a criação da escola normal no Paraná, destaca-se o trabalho de MIGUEL, M. E. B. . A Escola Normal no 
Paraná: instituição formadora de professores e educadora do povo (2008), que faz uma análise da constituição 
da Escola Normal paranaense por meio dos discursos dos inspetores de ensino e presidentes da província.
42 Conferir: TANURI, 2000.
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Entretanto, concorda-se com a afirmação, de Paula Vicentini e Rosário Lugli (2009), de 
que o “sentido da escola normal para o período (entre 1867 e 1883): tratou-se mais de um 
movimento no plano das ideias, de um ensaio no sentido de ampliar e delimitar os 
conhecimentos educacionais do que realmente uma política de estado” (VICENTINI; LUGLI, 
2009, p. 34, grifos meus). A partir da assertiva das autoras e da documentação aqui consultada, 
pode-se compreender que “a formação pela Escola Normal foi apenas mais um modo de formar 
professores, uma tentativa que dependia de recursos financeiros, público interessado, espaço 
específico e de professores habilitados43” (FRANÇA, 2014, p. 70-71). Mais do que isso, se 
voltarmos a lente para esse contexto e interpretarmos, assim como Vera Lúcia Gaspar da Silva 
(2004), que “as primeiras escolas normais representaram a tentativa de materializar um ideal: o 
de formar um professor capaz de levar adiante o projeto educacional da época, difundindo não 
só a instrução, mas, inclusive, a educação dos cidadãos” (p. 121), podemos afirmar que neste 
contexto a escola normal ocupava um lugar de expectativa nas reformas relacionadas ao ensino, 
essencialmente pela representação que circulava sobre ela.

António Nóvoa (1998), junto da afirmação de que “as escolas normais são o espaço
institucional onde o universo das ciências da educação se desenha com mais clareza” e que ela
caracteriza “o primeiro nível da formação docente em que se faz sentir as consequências da
especialização de conhecimentos científicos em educação”44 (p. 134), discorre sobre a
constituição das escolas normais aliada às ciências da educação. Segundo Nóvoa (1998), em
fins do século XIX se identifica um processo de desenvolvimento de uma racionalidade
científica que consequentemente recai sobre a formação de professores, havendo deste modo
uma divisão entre teoria e prática - entre teóricos e praticantes -, uma desintegração das ciências
da educação como disciplina acadêmica e a pedagogia como conhecimento prático.

A pedagogia torna-se a disciplina central no currículo, prolongando uma 
abordagem metodológica que caracterizou o ensino normal até essa época, 
mas também incorporando uma reflexão teórica sobre os propósitos da 
educação, a pedagogia e a história da pedagogia. (...) há uma concepção de 
formação de professores onde os saberes pedagógicos tendem-se a tornar-se 
autônomos dos processos metodológicos, estabelecendo assim novas relações 
de poder entre os produtores de teoria e os produtores de prática. (NÓVOA, 
1998, p. 129)45.

43 Professores habilitados para o ensino na escola normal.
44 No original: “Les écoles normales sont l ’espace institutionnel où univers des sciences de l ’éducation se dessine 
de façon plus nette. C’est d ’abord au niveau de la formation des enseignants que se fon sentir les conséquence de 
la spécialisation de connaissances scientifiques en éducation”. (NÓVOA, 1998, p. 134, tradução livre).
45 No original: “La Pédagogie devient la discipline centrale du plan d ’etudes, prolongeant une approche 
méthodologique qui avait caractérisé l ’ensaignement normal jusqu’à cette époque, mais intégrant aussi une
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Ainda segundo o autor, as ciências da educação passam a integrar “um programa maior 
de afirmação acadêmica das ciências humanas como teorias e ideologias reguladoras da vida 
social”, enquanto que a pedagogia “se expressa no espaço de formação de professores, um lugar 
onde a linguagem científica adquire uma aplicação dominante e onde o Estado institui 
dispositivos de controle de um grupo profissional cuja importância aumenta à medida que a 
escola obrigatória se estende a todas as classes sociais” (NÓVOA, 1998, p. 130)46.

Heloisa Villela (2008) quando analisa as transformações pelas quais passou a Escola 
Normal da Corte durante o Império, sustenta que os dirigentes conservadores daquela sociedade 
-  que se concentrava no Rio de Janeiro (capital imperial) e depois repercutia para as demais 
províncias do Império -  conceberam “a formação do professor como agente de uma 
mentalidade moralizante e ordeira que sobrepunha à função de difusão de conhecimentos” (p. 
43), e a partir dessa ótica determinaram os conteúdos e os métodos de ensino a serem adotados 
nas escolas. A medida que os anos avançam, a autora identifica outras representações que 
incidem sobre o professor, como o pensamento liberal que vê na “instrução a base das 
conquistas democráticas” e “se não fossem solidificadas por um trabalho de manutenção da 
ordem, tendo na escola o mais poderoso aliado, corriam o sério risco de se perderem 
(VILLELA, 2008, p. 44). Por fim, muito próximo ao que nos apresenta Nóvoa (1998), Villela 
(2008) afirma que no último quartel do século XIX, as escolas normais são postas como 
instâncias legítimas de formação de professores e “que os saberes e status conferidos pelo 
diploma de normalista passaram a ser importantes na luta da categoria pelo reconhecimento e 
valorização da profissão” (p. 44).

É neste contexto educacional que se identifica as mudanças quanto à configuração das 
exigências em torno das habilitações necessárias ao professor primário em princípios dos anos 
de 1890, no Paraná, mencionadas anteriormente, as quais agem pontualmente na constituição 
dos seus saberes e na sua relação com o governo estadual, além de estarem intimamente 
associadas às mudanças quanto à estruturação do ensino primário.

refléxion théorique sur les fins de l ’éducation, la psychologie et l ’histoire de la pédagogie. (...) une conception de 
la formation de enseignants dans laquelle les savoirs pédagogiques tendent à s ’autonomiser de procédés 
méthodologique, instaurant ainsi de nouveaux rapports de pouvoir entre les producteurs théorie et les producteur 
de pratique”. (NÓVOA, 1998, p. 129, tradução livre).
46 No original: “Les sciences de l ’éducation s ’intégrant dans un programme plus vaste d ’affirmation universitaire 
des sciences humaine en tant que théories et idéologies régulatrice de la vie sociale. La pédagogie s’exprime plutôt 
dans l’espace de la formation de maîtres, l ’un des lieux où l ’État institue des dispositifs de contrôle d ’un groupe 
profissionnel dont l ’importance augmente à mesure que l ’école obligatoire s’étend à l’ensemble des couches 
sociale” . (NÓVOA, 1998, p. 130, tradução livre).
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O  estado do ensino...
“Em cumprimento do dever que me é imposto pelo artigo 55 - inciso 3 do regulamento de 8 de 
abril de 1857, vou apresentar a  V .S.a um pequeno esboço do estado em que se acha a  instrução 
prim ária da  capital, e propor algumas reformas que me parecem mais acertadas”47.

Consta no relatório do Presidente da província, André Augusto de Pádua Fleury, 
referente ao ano de 1865 que havia na província neste ano 54 cadeiras de instrução primária, 
mas que dessas somente 46 se achavam providas, das quais, 30 eram regidas por professores 
vitalícios divididas entre 17 para o sexo masculino e 13 para o sexo feminino. O número de 
alunos frequentes foi de 1532 alunos, sendo 1076 meninos e 462 meninas. O Presidente 
informava ainda que não havia recebido dados do Inspetor Geral, daquele ano, sobre alunos que 
passaram por exames.

Destas cadeiras providas vitaliciamente, duas localizavam-se em Curitiba48, uma delas 
tinha a sua frente o professor Antonio Ferreira da Costa, que afirmava em seu relatório deste 
mesmo ano (1865) que “a instrução da capital está ainda longe de apresentar um aspecto 
lisonjeiro”, pois, segundo o professor, a culpa era dos pais que não cuidavam da educação dos 
filhos deixando-os vagarem ociosos pelas ruas. O professor salientava que havia pais que “pelo 
mais simples castigo” dispensavam seus filhos da escola, e que os meios determinados no 
Regulamento para obrigar os pais a mandar os filhos à escola frequentando-a regularmente eram 
insuficientes (COSTA, 1865, AP. 219, p. 20-29).

A cidade de Curitiba, capital da província paranaense, em 1866 possuía uma população 
de 13.697 habitantes, a maioria com idade até 21 anos (FLEURY, 1866), população que havia 
dobrado em 13 anos desde a emancipação do Paraná em 1853, quando era de 7.000 habitantes. 
Já em 1854, Curitiba concentrava a maior parte da população de toda a província, e esse era um 
entre alguns dos motivos, segundo o Presidente Zacarias de Góes e Vasconcellos (1854), pelo 
qual deveria continuar sendo a Capital. Outro argumento apesentado pelo Presidente, para 
manter Curitiba como capital, era de que a cidade estava situada entre o litoral e o interior, uma 
vez que “as providências do governo partem e distribuem-se mais pronta e regularmente por 
toda a província, emanando de Curitiba, pois que é mais central, do que qualquer ponto da

47 COSTA, Antonio Ferreira. Relatório do professor. 1865, AP. 219, p. 20-29.
48 Havia 4 cadeiras de instrução primária na Capital (Curitiba) no ano de 1865: 2 masculinas, sendo a 1a cadeira 
provida interinamente (não foi encontrado por ora o nome do titular da respectiva cadeira) e a 2a cadeira provida 
vitaliciamente pelo professor Antonio Ferreira da Costa; 2 femininas, sendo a 1a cadeira regida pela professora 
contratada Maria do Carmo Moraes Martins e a 2a cadeira provida vitaliciamente pela professora Maria Índia 
Moraes da Rocha.
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marinha” (VASCONCELLO, 1854, p. 09). Sua “centralidade” permitia também “um 
escoamento de produtos, pessoas, impressos por terra à diversas direções da província” 
(BARBOSA, 2016, p. 147). Comentando sobre as notícias publicadas no jornal O Dezenove 
de Dezembro e de alguns estudos49 sobre o Paraná do século XIX, Etienne Barbosa (2016) 
registra que já  em 1847 a população de Curitiba ultrapassava a da cidade de São Paulo (capital 
da província de São Paulo), que a cidade exportava milho, feijão, batata inglesa e erva mate; 
em 1853 o município possuía de 150 a 200 residências, com no máximo dez ruas no total, sem 
iluminação pública e com quatro igrejas; um ano depois a população reclamava, pelas páginas 
do jornal, da lama nas ruas sem calçadas, da falta de iluminação e da circulação de porcos e 
cães pelas ruas da cidade; no entanto, por essas mesmas ruas circulavam trabalhadores, entre 
estes, industriais e comerciantes, profissionais liberais e funcionários públicos (BARBOSA, 
2016).

Por essas mesmas ruas “vagavam ociosos” os alunos do professor Antonio Ferreira da 
Costa50, que por sua vez também era um dos trabalhadores que andavam pelas ruas de Curitiba. 
Antonio, era funcionário público, ocupava o cargo como professor vitalício há mais de 12 anos 
quando foi removido da cadeira de Guaraqueçaba51 para a 2a cadeira da capital em 1863, em 
suas palavras por divergências com o inspetor de distrito, já  pelas palavras do Inspetor Geral 
porque era um bom professor e deveria ser “aproveitado” em uma escola com uma grande 
quantidade de alunos -  caso das escolas da capital. Havia regido interinamente por seis anos a 
cadeira masculina de Guaraqueçaba quando a escola foi posta a concurso beneficiando Antonio, 
que concorreu e obteve, junto à aprovação, a nomeação vitalícia para o cargo de professor 
primário. Durante o período em que esteve como professor recebeu inúmeros elogios quanto a 
sua dedicação ao ensino, os quais mostravam-se válidos quando cotejamos os documentos 
analisados. Sua escola possuía uma quantidade significativa de alunos frequentes, variando 
entre 80 a 90 meninos, e quando se menciona nos relatórios dos presidentes e inspetores de 
ensino sobre a quantidade de alunos que passaram por exames, os meninos da escola de Antonio 
apareciam entre os aprovados plenamente; estes são considerados dois pontos que atestavam a

49 A autora se baseia em: CARNEIRO, 1994; PEREIRA, 1996; POMBO, 1990; RODRIGUES, 1953; 
WACHOWICZ, 2010; WESTPHALEN, 1996.
50 Antonio Ferreira da Costa, nasceu em Portugal, na cidade do Porto. Foi comandante da marinha mercante 
portuguesa e teve por rota a região sul do Brasil. Depois de três viagens, pediu para deixar seu posto e após 
permissão estabeleceu-se definitivamente no Brasil. Em Paranaguá, casou-se com Inácia Ferreira, com que teve 8 
filhos, entre esses Antonio Ferreira da Costa Filho pai de Lysimaco Ferreira da Costa. Era versado em matemática, 
física e química, português, Literatura Nacional e religião. Além de professor primário foi nomeado professor do 
liceu em 1871. Aposentou-se em 12/05/1874. Faleceu em 1879. (COSTA, 1987, p. 03).
51 Nos relatórios dos presidentes, inspetores e professores encontram-se variações na escrita do nome desta cidade 
-  Guarakessava, Guaraquessava e Guarakessaba -  opta-se por manter a grafia de denominação atual -  
Guaraqueçaba.
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favor do professor e qualificavam seu ofício. Pelos elogios recebidos e resultados apresentados, 
“é válido afirmar que Antonio figurava como um dos melhores professores da província e 
também ocupava uma posição distinta de muitos de seus colegas no interior do professorado 
público primário, na opinião dos inspetores de ensino” (FRANÇA, 2014, p. 82).

Enquanto esteve em Guaraqueçaba, Antonio foi professor da única cadeira masculina 
da localidade. Guaraqueçaba era uma pequena freguesia localizada no litoral do Paraná, em 
1865 foi quase suprimida para ser incorporada à paroquia de Paranaguá. Foi enviada naquele 
ano para a aprovação do Presidente uma lei de extinção da freguesia, no entanto o Presidente 
foi de parecer desfavorável a essa determinação, pois segundo ele a freguesia tinha mais de 
3000 habitantes e ficava distante oito léguas (33 KM) de Paranaguá, separada pela baia, na qual 
a travessia era perigosa, além da dificuldade de comunicação, mantê-la era manter “uma parte 
do pasto espiritual da província” (FLEURY, 1866, p. 04). Pádua Fleury indicava que a 
população estava em crescimento e que ao invés de extingui-la deveria ser criada outra freguesia 
nela. A partir desses dados, podemos entender a justificativa do Inspetor Geral em transferir o 
professor Antonio para Curitiba, já  que a população era maior e o número de crianças em idade 
escolar também o era, ademais havia na capital duas cadeiras masculinas, uma estava vaga, à 
espera de alguém que a assumisse. Entretanto, podemos nos perguntar por qual motivo as 
crianças de Guaraqueçaba não poderiam ser ensinadas por um bom professor como era 
qualificado Antonio.

Chegando à Curitiba Antonio assumiu a cadeira vaga, ficando responsável pela 
organização da 2a cadeira masculina da Capital. Pela determinação da Lei n. 17 de 14 de 
setembro de 1854, criar-se-ia uma segunda cadeira de primeiras letras (uma segunda ou terceira 
escola feminina ou masculina), em todos os lugares, quando o número de alunos frequentes 
superasse a quantidade de 50. No ano em que Antonio foi transferido para a capital, somente 
em Paranaguá e Curitiba havia mais de uma cadeira masculina e feminina, sendo a cidade do 
litoral a que possuía o maior número de alunos frequentes em suas cinco escolas públicas (três 
masculinas e duas femininas).

O professor Antonio, assim como quase todos os seus colegas, era responsável por 
ministrar o ensino em uma escola elementar de 1a ordem e precisaria ter pelo menos vinte e 
cinco alunos frequentes para que sua aula não fosse suprimida. Por determinação do 
Regulamento de 1857, as escolas elementares de ensino primário seriam divididas entre 1° e 2° 
grau ou 1a e 2a ordem, as quais se distinguiam pelas matérias a serem ministradas. Os alunos de 
Antonio teriam entre 07 e 14 anos e o ensino seria ministrado em duas sessões nos dois turnos 
-  manhã e tarde, e ele poderia receber alunos novos em quatro momentos durante o ano letivo.
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Durante o período aqui delimitado, esta organização do ensino primário referente à 
duração das aulas e do ano letivo, período de matrículas, idade dos alunos e graduação do ensino 
tiveram algumas alterações, explicitadas no quadro n. 02.

Quadro 2: Estrutura de organização do ensino primário durante a segunda
metade do século XIX.

Regulamento52
Divisão para 

o ensino 
primário

Turno das aulas Período do 
ano letivo

Período de 
matrícula

Idade para 
matrícula

08/04/1857
Ensino 

elementar -  
escolas de 1a 
e 2a ordem

Manhã e tarde com 
duração de 2h e meia 

cada sessão
De 07 de 

janeiro a 07 
de dezembro

Entre os dias 01 e 
15 dos meses de 
janeiro, abril, 

julho e outubro
De 06 a 14 

anos

13/05/1871 - Manhã - 9:30 a 12:00 
Tarde - 14:30-17:00

De 07 de 
janeiro a 07 
de dezembro

Qualquer período 
do ano -

01/09/1874 - Manhã - 9:30 a 12:00 
Tarde - 14:00-17:00

De 07 de 
janeiro a 07 
de dezembro

Qualquer período 
do ano

Meninos de 
07 a 12 anos e 
meninas de 07 

a 10 anos

16/07/1876 -
Cidades -  duas sessões -  

Manhã. - 09:00-12:00 
Tarde -  13:00-16:00 

Vilas, povoados e bairros -  
uma sessão -  9:00-15:00

De 8 de 
janeiro a 30 
de novembro

- De 06 a 15 
anos

30/03/1891
Dois graus: o 
primário ou 

elementar e 2° 
grau ou 

complementar

Uma sessão que durará 
das 9h da manhã às duas 
da tarde, depois de cada 

classe poderão os 
respectivos alunos ter um 
descanso ou recreio que 

durará 10 minutos

De 8 de 
janeiro a 30 
de novembro

-

Nas escolas 
de 1° grau 
admitirão 

alunos de 06 a 
13 anos, nas 

de 2° grau de 
13 a 16 anos

24/08/1892 -

De maio a setembro uma 
sessão das 10:00 as 
15:00; nos meses de 
janeiro, fevereiro, 

outubro e novembro uma 
sessão das 9:00 as 14:00

De 16 de 
janeiro a 30 
de novembro -

07 a 14 anos 
para os 

meninos e de 
07 a 12 anos 

para as 
meninas

Fonte: Legislação educacional paranaense no período de 1854 a 892. Organizado pela autora.

Entre os regulamentos de 1871 e 1874 foi publicada a Lei n. 352 (15/04/1873) que 
determinava em seu artigo único que as aulas de instrução primária teriam apenas uma sessão 
diária, iniciando às 9 horas da manhã com encerramento às 14 horas (tarde). Logo após a 
publicação da Lei, uma portaria foi enviada pelo inspetor de ensino aos professores 
comunicando a modificação do Regulamento em vigor.

Em resposta à Portaria, o professor Pedro Saturnino, da freguesia de Conchas, enviou 
ao Inspetor Geral um relatório explicando como havia dividido o ensino na sua escola a partir

52 No quadro consta somente a data de publicação de cada regulamento para a instrução pública.
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da nova determinação: no período de 9 a 12 horas ele ficaria encarregado do ensino das classes 
inferiores (1a classe -  os dois bancos), enquanto a 2a e 3a classes fariam as leituras e cópias 
necessárias; das 12 às 14 horas o professor faria o ensino das classes mais adiantadas; faltando 
meia hora para o término da aula, Pedro “daria o sinal de silêncio” para poder tomar as lições 
de todas as classes ministradas durante a aula do dia. O professor esperava desta forma cumprir 
satisfatoriamente as determinações legais assim como “poder preencher o tempo dos trabalhos 
da sessão da aula” a seu cargo (MASCARENHAS, 1873, AP. 409, p. 194).

Podemos supor que tal determinação tenha agradado ao professor, assim como a seus 
colegas, pois em outros momentos, sobre a divisão do ensino em duas sessões diárias, os 
professores enviavam ao Inspetor Geral ponderações contrárias a tal sistema. Segundo eles, 
muitos alunos não retornavam à escola no período da tarde, ou ainda voltavam cansados e o 
ensino não poderia se dar de forma satisfatória. Entretanto, a divisão em duas sessões voltou a 
ser determinada no Regulamento de 1874, permanecendo no Regulamento de 1876 apenas para 
as cidades, já  em 1892 o ensino em apenas uma sessão passou a ser determinado no 
Regulamento daquele ano.

Outro inconveniente apontado pelos professores nessa organização do ensino primário
referia-se às matrículas dos alunos. Como é possível perceber no quadro n. 02, não havia um
único momento para inscrição dos alunos nas aulas públicas paranaenses; pelo Regulamento de
1857 isso poderia acontecer durante os primeiros quinze dias de quatro meses específicos, já
nos regulamentos de 1871 e 1874, os professores poderiam receber alunos novos durante todo
o ano em que a escola estivesse aberta. Os professores alegavam que isso impedia a “marcha
do ensino”, pois como haveriam de seguir o método adotado e dividir o ensino em classes?

O artigo 32 do regulamento de instrução pública manda matricular 4 vezes por 
ano. Assim o professor recebendo a cada três meses os discípulos novos, não 
pode sustentar o ensino pelas classes, que é sem dúvida um prejuízo para toda 
a escola, e contra o artigo 8 da mesma lei e também contra todos os 
fundamentos da pedagogia e didática. (DURSKI, Jerônimo. 1868, AP. 291, p. 
160-163).

O artigo 8° do Regulamento de 1857 citado pelo professor Jerônimo Durski, 
determinava que o ensino nas escolas primárias seria dado de forma simultânea sendo a escola 
dividida em três classes de acordo com o grau de adiantamento dos alunos. O professor escrevia 
em seu relatório, que nesta forma de organização com a possibilidade de sempre contar com 
alunos novos em sua escola, não havia como conseguir uma regularidade no ensino, tal maneira 
implicava na falta de adiantamento dos alunos, além de dificultar na preparação desses para os 
exames de classe e finais.
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Rita de Cassia Gallego (2011), em seu estudo sobre o tempo escolar nas escolas paulistas
do século XIX, conclui que “ser professor(a), cada vez mais, implica em administrar o tempo,
seja aquele referente as categorias mais gerais (matrícula, frequência, horários por exemplo),
seja o de ensinar e aprender” (p. 124). A autora evidencia que os métodos de ensino,
principalmente os modos simultâneos de ensino, foram (também) estruturadores na organização
do tempo escolar nesse período, nesse sentido afirma que,

O êxito do ensino coletivo (método simultâneo) dependia da entrada conjunta 
dos alunos e a permanência destes ao longo do ano letivo, pois era preciso 
igualar o início das atividades entre aqueles que tinham estado de 
adiantamento próximo e a presença cotidiana garantiria a manutenção das 
mesmas atividades para todos de uma mesma classe, já que se pressupunha 
que o tempo a ser dedicado em cada lição era exatamente o tempo que cada 
um (todos) precisavam aprender. (GALLEGO, 2011, p. 124).

E por esse motivo, era recorrente nos relatos dos professores, encontrados pela autora, 
o registro dos transtornos causados pelas faltas e os atrasos dos alunos, pois implicavam no 
distanciamento dos colegas da classe e, portanto, um remanejamento das atividades por parte 
dos professores (GALLEGO, 2011).

Por parte dos administradores provinciais, essa possibilidade de os pais matricularem 
seus filhos em praticamente todo o período do ano, pode ser vista como uma forma de garantir 
e promover com mais facilidade o acesso ao ensino primário. No entanto, para os professores 
tornava-se uma medida improfícua em relação ao aproveitamento do ensino. De forma mais 
específica, os professores deveriam dividir sua turma em três classes (pelas instruções de 1856), 
em cada uma trabalharia uma etapa da matéria a ser ensinada, passando para a classe seguinte 
somente os alunos que apresentassem o devido conhecimento; receber alunos quatro vezes ao 
ano ou durante o ano todo, comprometeria essa organização interna, pois o professor teria que 
verificar em que classe esse aluno deveria ser inserido, ou iniciar esse aluno na primeira classe, 
ou ainda, este aluno poderia estar aquém de todos que se encontravam em sua escola, como 
então incluir esse aluno em uma determinada classe? A proposição indicada por Jerônimo 
Durski era a de que a matrícula fosse realizada somente uma vez ao ano, antes do início das 
aulas, dessa forma era possível tentar manter certa regularidade, perceber o avanço contínuo 
dos alunos, aplicar de forma favorável o método de ensino e assim obter bons resultados para a 
instrução primária da província. Foi somente com as determinações mais específicas para o 
ensino obrigatório nos anos de 1883 e 1891, que a matrícula dos alunos passou a ser realizada 
antes do início das aulas.

A partir do exposto no quadro n. 02, verifica-se ainda que houve a tentativa de dividir o 
ensino primário em dois níveis -  1° e 2° grau ou 1a e 2a ordem no Regulamento de 1857 e
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primário e complementar no Regulamento de 1891. Consta no Regulamento de 1857 que uma 
escola de 2a ordem seria criada quando uma de 1a ordem tivesse mais de 90 alunos. Segundo 
Oliveira (1986) há um equívoco nesta determinação quanto à classificação de progressão das 
escolas, pois como está disposto no Regulamento perdia-se o sentido de sequenciamento 
(OLIVEIRA, 1986). Atendo-se somente para o texto do Regulamento, neste artigo53 (11°) o 
equívoco aparente se dirige à progressão e sequenciamento do ensino, pois é de se supor que 
em uma escola de 2a ordem o ensino fosse mais avançado. Deste modo não haveria sentido em 
criar uma escola desse tipo somente quando uma de primeira tivesse mais de 90 alunos, pois se 
havia apenas um público novo e excedente o mais acertado seria criar uma nova escola de 1a 
ordem para atender essa demanda; essa determinação só se “adaptaria” se o número 
sobressalente fosse matriculado nesta outra escola (de 2a ordem) sem ter aprendido as matérias 
da escola de 1a ordem, outra possibilidade seria uma seleção entre os alunos da primeira e 
somente iriam para esta escola de 2a ordem os mais adiantados para então continuar a avançar 
no aprendizado.

No entanto, em uma tentativa de compreender a legislação junto a outros documentos 
provindos desses sujeitos da escola, podemos apontar dois tipos de leitura desse artigo. Na 
primeira hipótese, o artigo se refere à quantidade de alunos matriculados em uma escola 
existente para a necessidade de criação de uma segunda ou terceira cadeira, modificando a Lei 
n. 17 de 1854, pois no texto ainda há a indicação de que se uma escola fosse frequentada por 
mais de 70 alunos seria auxiliada por um professor adjunto. Além disso, consta em todos os 
documentos analisados que havia apenas uma escola de segunda ordem na província, esta era 
feminina e ficava na cidade de Castro e, a julgar pelo número de alunas frequentes na cadeira 
de 1a ordem54, não fora criada por um número excessivo de alunas na cidade. Outro dado que 
dá crédito para esta interpretação do artigo é o de que em cidades em que havia uma grande 
quantidade de alunos por escola, não foram criadas escolas de 2a ordem, mas sim mais uma 
segunda ou terceira cadeira de 1a ordem, caso das cidades de Curitiba, Paranaguá e Castro.

Já a segunda possibilidade é a de que o texto do Regulamento esteja apenas mal 
explicitado. Ou seja, não há um equívoco quanto à interpretação do texto, mas sim um erro em 
ser mais específico, e este se destina mesmo a determinar que uma escola de segunda ordem 
seja criada quando o número de uma de 1a for avultado. Isso porque o Regulamento não prevê

53 Art. 11 -  Logo que uma escola seja frequentada por mais de 70 alunos, será o professor auxiliado por um adjunto: 
o excesso de 90 alunos poderá determinar a criação de uma escola de segunda ordem. (PARANÁ, 1857).
54 A 1a cadeira feminina de Castro era regida pela professora Maria Cândida de Oliveira Mascarenhas, e pelos 
relatórios da professora assim como os dos presidentes da província e inspetores de ensino, durante o período em 
que esteve à frente da escola essa não foi frequentada por mais de 35 alunas anualmente.



uma progressão do ensino por não haver pretensão para isso em relação ao ensino primário, já
que para se matricular em uma escola secundária (ginásio, liceu, escola normal) era necessário
comprovar habilitação nas matérias de 1a ordem. Vejamos os artigos do Regulamento que
definem a divisão das matérias do ensino:

Art. 3° -  As escolas de primeira ordem no seu ensino compreendem:
§ 1° -  Para o sexo masculino: Leitura e caligrafia, gramática da língua 
nacional, religião -  princípios de ordem moral cristã e doutrina, noções gerais 
de geometria, teoria e prática da aritmética até regra de três, sistema de pesos 
e medidas do império.
§ 2° -  Para o sexo feminino: São as mesmas matérias com exclusão da 
gramática e limitado à aritmética, ao ensino das quatro operações de números 
inteiros completando o plano de ensino os trabalhos de agulhas.
Art. 4° -  As escolas de segunda ordem, para o sexo masculino compreendem 
mais o ensino de noções gerais de história e geografia, especialmente do 
Brasil, e noções de ciências físicas aplicadas aos usos da vida; e para o sexo 
feminino, noções de história geográfica música e língua francesa. (PARANÁ, 
1857, grifos meus).

Nota-se que em uma escola de 2a ordem os alunos teriam o mesmo ensino de uma escola 
de 1a primeira ordem acrescido de outras matérias; o Regulamento não faz qualquer outra
distinção entre uma e outra escola - a divisão por classes é a mesma, assim como a idade de
ingresso dos alunos não difere de uma escola para a outra - dois dados que não indicam 
progressão.

Com a abertura da única escola de 2a ordem da província em 1858, regida pela 
professora Emília Erichsen, em Castro, foi publicado no mesmo ano como deveria ser 
ministrado o ensino neste tipo de escola.

No quadro n. 03 são especificadas as matérias que seriam ministradas em cada uma das 
escolas e qual seria a divisão do ensino a ser feita pelos professores.
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Quadro 3: Plano de ensino para as escolas elementares da província.
Plano de divisão do ensino das escolas elementares

Escolas de 1a ordem Escolas de 2a ordem
Instrução Geral de 27/12/1856

As escolas de 1a ordem serão divididas em três classes:
-A ia classe em dois bancos
No primeiro ensina-se a conhecer as letras, e retê-las na memória 
fazendo estudo pela vista e decorado, acabando por fazer junção 
de letras e formação de sílabas.
No segundo banco ensina-se a soletrar e a decompor as palavras 
em sílabas, bem como a conhecer os números; começam os 
meninos a fazer linhas retas e curvas sobre o quadro preto, 
recebendo as mais fáceis noções para se instruírem na diferença 
de uma e outra. Nesta classe não há mesa: cada banco terá meia 
hora de lição do professor, que fará as suas explicações no quadro 
preto, mandando os alunos procurar nas cartas, que terão à vista, 
as letras, sílabas ou palavras, que escrever, deixando tempo

Plano de ensino escolas femininas de 2a 
ordem -  de 11.02.58

Art. 1° -  O programa e divisão do ensino nas 
cadeiras de instrução primária de 2.a ordem para 
o sexo feminino, consistem no que estabelecem 
as instruções de 27 de dezembro de 1856 com 
as adições e alterações seguintes:
§ 1.° Às matérias daquele programa se 
adiciona o ensino da música, língua francesa, 
geografia, noções elementares de geografia, 
matemática, física e política, com 
especialidade a do Brasil; história noções 
preliminares, os grandes períodos, as datas 
notáveis, história Santa e história do Brasil.



suficiente para os do segundo banco fazerem exercício de traço 
no quadro.
-A 2a classe em dois bancos
A segunda classe também consta de primeiro e segundo banco, 
colocados por de trás da primeira.
Primeiro banco: ensina-se leitura de impresso e manuscrito; 
exercícios de memória, tabuada de Pitágoras, começo de cálculos 
pela soma de números dígitos, tabuada de Pitágoras, exercícios 
de memória, prática de diminuição e multiplicação. Escrita -  
começam os meninos a fazer traços com finos e grossos sobre o 
papel; doutrina cristã duas vezes, por semana.
Segundo banco, leitura, aritmética, a saber: noções de quantidade 
e unidade, regra da numeração teoria e prática das quatro 
operações; escritas por traslado de letras grandes e pequenas; 
catecismo de moral cristã com explicações racionais, que 
desenvolvam os princípios da criação; doutrina da religião do 
Estado, duas vezes por semana, como no banco precedente; 
noções de moral civil e conjugação de verbos.
Nesta classe tanto no primeiro como no segundo banco, se farão 
explicações sobre o quadro preto, quando se tratar de pontuação, 
conjugação de verbos e aritmética: durarão as lições o mesmo 
tempo que na classe antecedente.
-A 3a classe um banco
Terceira classe: constará de um só banco que fecha o fundo do 
anfiteatro e ensina-se nele leitura metódica de prosa e verso, 
escrita ad libitum tirada do livro que se lê na classe, ou 
determinada pelo professor para exercício de ortografia e análise 
das partes da oração; aritmética, teoria prática e de quebrados, 
até a regra de três inclusive; gramática e análise; leitura de 
poesia; geometria prática (as noções mais gerais). As explicações 
de ortografia, aritmética e geometria prática, dará o professor 
sobre o quadro preto. A lição dura meia hora e os alunos dessa 
classe trazem escritas de casa, fazendo-as na escola para análise 
gramatical.
Art. 3° -  Ao começar a lição da terceira classe despedem-se os 
alunos da primeira.
Art. 4°- A divisão nas escolas femininas será a mesma, com a 
diferença de que se omitem as noções de linhas na primeira 
classe, assim como outras noções geométricas na terceira classe, 
ensinando aritmética somente teoria e prática de somar e 
diminuir na segunda classe, e de multiplicar e repartir na terceira. 
Também o tempo do ensino é menor em cada banco, sendo vinte 
minutos para cada um, menos o da terceira classe que terá meia 
hora, a fim de que os 40 minutos, que restam para preencher o 
tempo legal da escola, sejam empregados no ensino de trabalho 
de agulha._______________________________________________

§ 2.° Haverá mais uma classe, formando, 
porém, a escola sempre o mesmo quadro 
conforme a tabela de 31 de dezembro de 1856, 
só se acrescentará uma bancada em frente e 
próxima à cadeira da professora para a primeira 
classe que não escreve em papel.
§ 3.° Tirar-se-á as monitoras da 4a classe, 
havendo sub-monitoras tiradas da 3a.
Art. 2°. O estudo das matérias necessárias se 
dividirá pelas classes do modo seguinte:
§ 1.° A música começar-se-á a ensinar desde a 
2a classe, pelas noções da arte, exercícios de tons 
para formação da gama; na 3a classe, música 
vocal e instrumental com solfejamento, 
vocalização e canto; nas classes superiores, 
aperfeiçoamento do ensino com exercícios de 
transposições.
§ 2.° Na 3a classe principia-se o estudo da língua 
francesa, gramática versão de pedaços fáceis de 
prosa, havendo uma lição por dia, de sorte que 
na sessão da tarde aprendam as alunas as noções 
preliminares, grandes datas e em seguida a 
história Santa.
Na 4a classe: tradução de francês, prosa e 
verso, geografia física e política, 
especialmente a do Brasil e história deste.
Art. 3° -  Ficam adotados para o ensino os 
seguintes livros:
§ 1.° Para música: Método de piano de Hunte 
§ 2.°Língua francesa: gramática de Sevene, 
tradução de prosa e leitura: Morceaux choisies 
de Fenelon ou Petit-Careme de Massilion; 
verso-art poetique de Boileau.
§ 3.° Geografia e História: Manual do ensino 
primário de Semel; e para o estudo especial de 
história e geografia do Brasil, a obra de Coruja e 
a do padre Pompeo na parte que trata desse 
assunto.
Art. 4° -  As alunas que não quiserem concluir os 
estudos das matérias desta cadeira, poderão pedir 
exame de instrução elementar no fim da 3a 
classe.
Art. 5° -  Fica autorizado para o ensino do francês 
o uso do Método de Burgai

Fonte: Legislação educacional paranaense entre os anos de 1854 e 1892.

Emília de Faria Erichsen55, professora da única escola de segunda ordem, passou por 
exames de habilitação em 1857 para assumir esta cadeira feminina em 1858. Mas antes disso,

55 Emília de Faria Erichsen (1817-1907), “nasceu em Pernambuco. Mudou-se com a família para Santos, em 1827, 
e lá se casou com um marinheiro dinamarquês Conrado Erichsen. Depois de viver por anos na Europa, voltou ao 
Brasil e instalou-se em Castro, no Paraná, em 1856. (cf. Dorfmund, L.. Emília Ericksen: pioneira do ensino pré- 
primário no Paraná. Manuscrito, 1966, Acervo do Grupo Escolar Xavier da Silva)” (SOUZA, 2004, p. 155). 
Quando viajou com o marido, por dois anos, Emília Erichsen teve a oportunidade de conhecer a proposta de 
Froebel (BARBOSA, 2012, p. 219).
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já exercia o ofício em Castro como professora particular ensinando para as suas alunas “as 
primeiras letras, a língua inglesa e francesa” (MOTA, 1857, p. 57). Emília, segundo relatórios 
dos inspetores de ensino, era uma das professoras da província que tinha boas habilitações. 
Joaquim Ignácio Silveira da Mota destacava, em seu relatório do ano de 1858, que a professora 
possuía mérito pedagógico e que sua aprovação seria um ganho para o ensino primário da 
província. Ainda segundo o relatório do Presidente em 1857, que também contava do 
requerimento de Emília para os exames, a professora apresentava uma “educação fina e cultura 
de espírito” (CARVALHAES, 1857). Retomando o disposto no quadro n. 03, é possível 
evidenciar que uma professora (ou professores) de uma escola de 2a ordem precisava saber 
muito mais do que ensinar a ler, escrever e contar, necessitava ter conhecimentos “elementares” 
em história, geografia, matemática, física, música e outro idioma - o francês, e ao que parece 
Emília conservava tais qualificações. Diante disso, pelo tipo de organização de uma escola de 
2a ordem, podemos ponderar que sua criação dependia muito mais de se encontrar ou não 
professor habilitado nas matérias “necessárias” ou adicionais que deveriam ser ministradas 
nesta escola, do que fundamentalmente pela quantidade de alunos de uma escola de 1a ordem 
como determinava o artigo do Regulamento mencionado anteriormente.

Presidentes da província avaliavam em seus relatórios que manter essa determinação era 
desnecessária devido às condições da província, além disso, para matricular-se em ensino 
superior o candidato precisaria apresentar somente atestado de aprovação nas matérias do 
ensino de 1a ordem, tornando dispensável a criação de escolas de 2a ordem. José Lourenço de 
Sá Ribas, Inspetor de Ensino no ano de 1864, escrevia em seu relatório que embora fizesse o 
melhor juízo sobre a aptidão de Emília Erichsen, desconhecia se a escola da professora estava 
nas condições previstas nas instruções de 11 de fevereiro de 1858 (quadro n. 03). O Inspetor 
dizia acreditar não haver procura na localidade pelas matérias adicionais indicadas no 
Regulamento, tornando incompleto o ensino nesta escola, sugerindo que esta estava mais para 
uma segunda cadeira de 1a ordem. Propunha então que esta escola de Castro deveria ser 
suprimida, criando-se uma na Capital ou em Paranaguá onde já  se via um maior interesse da 
população e, portanto, a professora seria melhor “aproveitada”, ou que destinassem à Emília 
uma escola de 1a ordem (SÁ RIBAS, 1864, AP. 183, p. 01-31). Aqui podemos identificar mais 
um fator para se criar uma escola de 2a ordem -  o interesse ou procura dos pais pela educação 
dos filhos, e diante disso entender (parcialmente) o texto do artigo 11 do Regulamento de 1857 
-  um número excessivo de alunos em uma escola poderia significar que a população do local 
“valorizava” a instrução dos seus filhos.

Levada a escrever o relatório de 1866 sobre o estado de sua escola, Emília Erichsen,
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fazia um “balanço” sobre a instrução na província a partir da sua escola nesses anos em que
estava como professora.

A grande, ou antes, a total, falta de instrução que reinava nesta província, há 
10 anos atrás fazia com que os habitantes dela, nem (ilegível) sequer, que a 
altura do atendimento é uma necessidade, e que é um dos mais graves deveres 
de um pai (ilegível) para seus filhos, mesmo tendo a superar para esse fim 
poderosos obstáculos. Entendiam eles que, as meninas, sobretudo 
dispensavam perfeitamente o cultivo intelectual, bastava que, para poderem 
casar aos 13 anos soubessem de cor um pouco da doutrina cristã, e ainda assim 
quantas casavam sem saber nem isso! Hoje, Ilm.° Sr., com prazer digo, graças 
aos esforços de alguns muitos dignos senhores inspetores gerais, entre os quais 
V.S.a. vai por certo ocupar também súbito lugar, a instrução se acha mais ou 
menos difundida por quase toda a província e a julgar pelo que sucede neste 
lugar, e de que posso falar com pleno conhecimento de causa, já os pais vão 
desejando que suas filhas não sejam de todo destituídas de conhecimentos, já 
vão compreendendo que é bom e justo, que a mulher esclarecendo o seu 
espírito, e sua inteligência, com justiça desenvolva sua razão, forçosamente 
aniquilada em todo o indivíduo condenado a uma ignorância crassa 
(ERICHSEN, Emília de Faria, 1866, AP. 244, p. 74-78, grifos meus).

“Com conhecimento de causa” Emília avaliava que em vista da procura e aumento 
registrados na matrícula em sua escola e de um tempo maior de permanência das alunas durante 
o ano, os pais estavam começando a perceber a importância da instrução. O mesmo acontecia 
com as meninas, que antes iam para a escola “cheias de preconceitos, temores e acanhamento” 
e que há algum tempo a professora percebia que elas entravam “cheias de prazer, 
espontaneamente e com vontade de frequentar a escola como suas irmãs ou camaradas antes 
delas” e isto, para a professora, “era prova de melhoramento em mais de um sentido” 
(ERICHSEN, 1866, AP. 244, p. 74-78).

Dez anos depois de sua nomeação, em 1868, Emília deixava de ser professora de 2a 
ordem e assumia a 1a cadeira feminina da cidade de Castro (de 1a ordem) deixada pela 
professora Maria Cândida de Oliveira Mascarenhas, extinguindo assim o ensino primário de 2° 
grau na província paranaense e suprimindo suas matérias adicionais do plano das escolas 
primárias. Pelo menos por um certo período.

Em nova proposta, o Regulamento publicado em 1891, voltou a dividir o ensino 
primário em dois graus, determinando ainda a idade de ingresso para cada nível. Ademais, um 
aluno só poderia frequentar o ensino primário complementar se apresentasse a aprovação do 
ensino primário de 1° grau, indicando, portanto uma tentativa de progressão vertical (ainda que 
fosse no mesmo nível). Nova alteração foi feita pelo Regulamento de 1892 suprimindo a divisão 
de dois graus para instituir a divisão por classes (novamente) conforme “a idade, a saúde, o 
temperamento, a capacidade e o adiantamento dos alunos”, o elenco de matérias foi 
gradativamente ensinado às crianças de acordo com seu rendimento (OLIVEIRA, 1994, p. 187).



Atendo-nos agora para o rol de matérias a serem ensinadas aos alunos do ensino 
primário, possuir a habilitação nestas matérias configurava-se como um dos requisitos ao 
professorado público. Os candidatos precisavam comprovar por meio de prova oral, escrita e 
prática seus conhecimentos, demonstrando domínio da leitura, escrita, as quatro operações 
matemáticas, doutrina cristã e os princípios morais. Além disso, para as candidatas havia a 
necessidade de habilidades com os trabalhos de agulha (prendas domésticas). Embora o plano 
de divisão do ensino não tenha se modificado ao longo dos anos, permanecendo o disposto nas 
instruções de 1856 (quadro n. 03), no que se refere às matérias que deveriam ser ensinadas, 
estas tiveram algumas variações, de disciplinas básicas propostas no Regulamento de 1857 à 
disciplinas mais técnicas em finais do século XIX (Quadro n. 04).



Quadro 4: As matérias do ensino determinadas na legislação educacional paranaense
(1854-1892).

LEGISLAÇÃO
Regulamento de 08/04/1357 Regulamento de 13/05/1371 Regulamento de 01/09/1374
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Art. 3o -  As escolas de primeira ordem 
no seu ensino compreendem:
§ Io —Para o sexo masculino: Leitura e 
caligrafia, gramática da lingua nacional, 
religião -  princípios de ordem moral 
cristã e doutrina, noções gerais de 
geometria, teoria e prática da aritmética 
até regra de três, sistema de pesos e 
medidas do império.
§ 2o — Para o sexo feminino: São as 
mesmas matérias com exclusão da 
gramática e limitado à aritmética, ao 
ensino das quatro operações de números 
inteiros completando o plano de ensino 
os trabalhos de agulhas.
Art. 4o -  A s escolas de segunda ordem, 
para o sexo masculino compreendem 
mais o  ensino de noções gerais de 
história e geografia, especialmente do 
Brasil, e noções de ciências fisicas 
aplicadas aosusos da vida: e parao sexo 
feminino, noções de história, geografia, 
música e lingua francesa.______________

Art. 2o— O ensino das escolas 
compreende: a instrução moral e
educação tendo como objeto os deveres 
fundados na autoridade dos dogmas 
Cristãos; a instrução religiosa, tendo 
por objeto as orações, o  catecismo, 
compreendendo o velho e o novo 
testamento: a leitura e a caligrafia: a 
gramática da lingua nacioná; 
aritmética até proporções inclusive e o 
sistema métrico de pesos e medidas. 
Mas escolas do sexo feminino, além  
das matérias acima prescritas, se 
ensinarão os diversos trabalhos de 
agulha.

Art. 2o-  O ensino das escolas 
compreende: a instrução
intelectual, a educação e o ensino 
moral e religioso: leitura e
caligrafia; a gramática da lingua 
nacional; aritmética até
proporções inclusive o  sistema 
métrico de pesos e medidas; a 
instrução religiosa terá por 
objetivo a doutrina da religião do 
Estado, compreendendo o  velho e 
novo Testamento.
Mas escolas do sexo feminino,
além das m atérias acima
prescritas, se ensinarão os 
diversos trabalhos de agulha.

LEGISLAÇAO

Regulam ento Orgânico de 16/07/1876
Ato d e 30/03/1891 — aprovação do 

Regulam ento para a Instrução 
Pública

Regulamento do ensinopopnlar 
-  24/08/1892
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Art. 9o — O ensino primário elementar 
compor—se—á: de instrução moral e
religiosa: de leitura e escrita; de noções 
gerais de gramática nacional; de 
elementos de aritmética e desenho 
linear, compreendendo o estudo do 
sistema métrico; de prendas domésticas 
para o sexo feminino; de geografia e 
história, particularm ente da 
Província

Art. 10 _  o  ensino primário elementar
compor-se-á:
Instrução moral e cívica; de leitura e 
escrita de noções gerais e práticas de 
gramática nacional; de elementos de 
aritmética e desenho linear 
compreendendo estudo do sistema 
métrico; de geografia e história, 
particularm ente do Brasil; de prendas 
domesticas nas escolas de meninas; de 
desenho com aplicação às artes.
• O ensino primário de 2° grau ou 
complementar, além das aludidas 
disciplinas, se ensinará: aritmética 
aplicada; os elementos do cálculo 
algébrico e de geom âria; as regras 
de contabilidade usual e a 
escrituração mercantil; as noções de 
ciências fisicas e naturais, com 
aplicação à agricultura, às artes e à 
indústria; o desenho geométrico, de 
modelagem e de ordenamento; a 
geografia industrial e comercial.

Art.6. Nas escolas públicas serão 
lecionadas as seguintes 
disciplinas:
Leitura, caligrafia, noções práticas 
da gramatica portuguesa, 
numeração e cálculo até regra de 
três, Sistema métrico precedido de 
geometria prática, geografia - 
especialmente do Brasil, lições de 
coisas e noções concretas das 
ciências fisicas e história 
natural, instrução moral e 
critica, ginástica (para meninos) e 
prendas domésticas (para 
meninas);
E obrigatória, nas classes 
superiores, a leitura da 
Constituição politica do estado, 
seguida de explicações práticas do 
professor.

Fonte: Legislação educacional paranaense entre os anos de 1854 e 18925

56 Aqui faz-se uso de quadro elaborado para a dissertação (FRANÇA, 2014, p. 129) com acréscimo dos anos de 
1891 e 1892.
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A partir do quadro n. 04 é possível observar que no Regulamento de 1871 a diferença 
de conteúdo entre as matérias elementares das escolas femininas e masculinas foi suprimida, 
pois não aparece mais a distinção “para o sexo feminino” ou “para o sexo masculino” presente 
no Regulamento de 1857, a diferença para um gênero e outro desponta em tópicos 
suplementares para além do fundamental. No Regulamento de 1876 as matérias de história e 
geografia, que antes pertenciam ao plano das escolas de 2a ordem, foram acrescidas ao ensino 
primário passando a ser obrigatórias nas cadeiras femininas e masculinas, porém o conteúdo 
não parece ser abrangente como era o da anterior em que se explicitava o estudo da história 
sagrada e do Brasil, neste há apenas a indicação do ensino da história e geografia do Paraná. 
Também no Regulamento de 1876 a instrução religiosa deixa de ser tão específica como o era 
nos documentos dos anos de 1871 e 1874, acabando por não mais fazer parte do programa de 
forma efetiva nos regulamentos seguintes de 1891 e 1892. No Regulamento de 1891, matérias 
voltadas à indústria e ao comércio foram acrescidas, como desenho, contabilidade e escrituração 
mercantil e geografia industrial e comercial, as quais não foram indicadas no documento de 
1892. No entanto, o Regulamento de 1892 manteve a instrução moral e cívica, ciências físicas 
e história natural indicadas no documento de 1891, incluindo as lições de coisas e, enquanto 
para as meninas ainda havia o ensino de prendas domésticas, para os meninos foi adicionado o 
ensino da ginástica.

Ampliando o olhar para outras províncias, vamos a de Sergipe dirigidos pela lente de 
Simone Amorim (2013) com seu trabalho sobre a profissão docente e a organização do ensino 
primário durante o século XIX. A autora nos conta que o regimento interno das escolas, 
publicado em 1858, indicava o ensino da leitura, caligrafia, gramática da língua nacional, teoria 
e prática de aritmética até regra de três, noções gerais de geometria plana, moral e doutrina 
cristã, sistema de pesos e medidas do Império para os meninos, já  para as meninas seriam as 
mesmas matérias, porém “não teriam aulas de noções gerais de geometria plana, o ensino da 
aritmética seria limitado às quatro operações de números inteiros e foi acrescido o trabalho de 
agulhas” (AMORIM, 2013, p. 69). Este é um exemplo que nos demonstra que as matérias 
definidas em 1857 por Silveira da Mota não eram prerrogativa somente do ensino paranaense 
e que, em se tratando da estruturação da instrução pública, podemos encontrar muitas 
semelhanças com as outras províncias do império devido à uma “circulação de ideias e de 
debates sobre o tema” (BARBOSA, 2016).

Voltando ao Paraná, segundo Oliveira (1986), as matérias indicadas para o ensino pelo 
Regulamento de 1857 “estavam de acordo com as necessidades e recursos locais”, e estavam 
ainda diretamente relacionadas à “preparação pela prática dos professores”. Já a inserção de
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matérias ligadas à indústria, comércio e agricultura, em 1891, considerava a situação econômica 
que se desenvolvia no estado, bem como visava preparar o alunado para prosseguir nos estudos 
a um nível mais elevado (OLIVEIRA, 1986, p. 127).

Embora o rol de matérias fosse de cunho básico, tais conteúdos demandavam 
conhecimento por parte do professor e determinado procedimento para poder transmiti-los aos 
seus alunos. A inserção de conteúdos para além do conhecido pelo mestre de primeiras letras 
implicava em uma nova forma de fazer como ou de fazer com deste docente a partir de. Em 
algumas ocasiões, assim que um conteúdo passava a ser exigido para o ensino, os professores 
recebiam algum material instrutivo da Inspetoria do ensino e faziam avaliações sobre o grau de 
dificuldade para os alunos, sobre a forma como deveriam ensinar, entre outros. Quando o ensino 
métrico de pesos e medidas foi acrescido ao ensino, professores definitivos foram “chamados” 
a apresentar ponderações sobre a forma como ensinar aos alunos. O mesmo quando a história 
e geografia da província passou a fazer parte do programa em 1876, um livro elaborado para 
esse fim foi enviado aos professores para que pudessem “testar” nas escolas a sua validade.

Como parte desse tipo de material instrutivo, encontram-se indícios, nos documentos 
consultados, de que durante o decorrer da década de 187057 os professores também fizeram uso 
de revistas pedagógicas58 que tinham por intuito aparelhar os mestres de conhecimentos sobre 
seu ofício e a instrução pública. Em 1872, o Inspetor Geral João Franco de Oliveira Souza fez 
circular entre os inspetores escolares um ofício59 sobre a recolha de assinaturas de professores 
e pessoas interessadas em adquirir a assinatura da revista (ou jornal, como descreveu o inspetor) 
A instrucção pública60, periódico publicado no Rio de Janeiro. Em outro ofício, em que envia 
ao Presidente da província com as assinaturas recolhidas, o Inspetor nos dá a informação de que 
tal tarefa foi recomendada pelo Ministério do Império em 30 de setembro daquele ano e que a 
partir dela o Presidente o encarregava de angariar o maior número de assinaturas. Neste

57 Sobre o período em que as revistas foram publicadas, década de 1870, Heloisa Villela (2001) afirma que a 
ambiência desta década no Brasil imperial, marcada pelos movimentos abolicionistas e republicanos e o processo 
de urbanização, principalmente entre as principais capitais, foi propícia aos movimentos associativos, colaborando 
para uma organização gremial entre os professores. Outro fato que contribuiu para isso, segundo a autora, foram 
as exposições e conferências pedagógicas, pois elas passaram a incutir o hábito de reunir os professores em torno 
de questões educacionais e, nesse contexto, o surgimento da imprensa pedagógica teve “um papel decisivo para a 
constituição de um espírito coorporativo” (VILLELA, 2001, p. 101).
58 Para mais sobre a imprensa periódica ver: VILLELA, 2001; CATANI; BASTOS, 2002; CATANI, 2002; 
SCHUELER, 2005; ANDRADE, 2011; CATANI, 2013; GONDRA, 2015; entre outros.
59 Até o momento só foram encontradas, no acervo do Arquivo Público do Paraná, as respostas a esse ofício do 
inspetor, o mesmo ainda não foi localizado.
60 Título completo: A Instrucção Pública: folha hebdomadária. Publicada no Rio de Janeiro sob a direção do Sr. J. 
C. de Alambary Luz, entre os anos de 1872 -1875 e 1887 - 1888. Para mais sobre essa revista conferir: VILLELA, 
2001; CATANI; BASTOS, 2002.
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documento do Inspetor, de 29 de dezembro de 1872, constavam 39 assinaturas, entre as quais 
25% eram de professores e as demais eram de inspetores escolares e interessados. Segundo João 
Franco, ele ainda estava esperando por mais subscrições de localidades mais afastadas (no 
documento percebe-se uma concentração entre Curitiba e Lapa), além disso o Inspetor supunha 
que a falta de informação sobre o valor da assinatura influenciou algumas recusas (SOUZA, 
1872, AP. 391, p. 33-34).

Já no ano de 1878, o professor Pedro Saturnino de Oliveira Mascarenhas, da cidade de 
Castro, em uma carta enviada ao Inspetor Geral, acusa o recebimento da revista A Escola61 e 
se mostra agradecido “pela significativa prova de estima” que, segundo ele, demonstrou o 
Inspetor ao lhe enviar a revista. (MASCARENHAS, 1878, AP. 537, p. 143).

Ainda que seja evidente a circulação e uso/leitura desses impressos, e talvez de outros, 
na província paranaense, não é possível tratar em que dimensão isso ocorreu, pois não foram 
encontrados documentos em que os remetentes mencionem diretamente esses ou outro 
periódico. Entretanto a não referência não impede a suposição de seu uso pelos professores e 
até mesmo dos inspetores, como demonstram as assinaturas coletadas por João Franco em 1872; 
pela indicação de circulação na província não se pode descartar a possibilidade de apropriação 
desses sujeitos de um discurso sobre temas variados relacionados ao seu oficio e ao ensino e a 
produção resultante na prática. Ademais, há estudos sobre esse tipo de material, denominados 
como imprensa pedagógica, que os definem como importantes “veículos de circulação de ideias 
e representações sobre educação e a instrução pública” (VILLELA, 2001, p. 98). Em um 
cotejamento entre as duas revistas, pode-se indicar que A Escola talvez tenha tido uma maior 
circulação entre os professores paranaenses. Isso porque são muitas as menções à província em 
suas páginas, tanto em relação a algumas especificidades sobre o ordenado desses professores 
(o atraso nos pagamentos), quanto a publicação de leis e relatórios de inspetores e presidentes, 
numa clara indicação de que havia uma troca de correspondências entre os sujeitos envolvidos 
(professores, inspetores, presidentes e os editores); em um dos seus números, os editores do 
periódico, agradecem os presidentes do Paraná pelo apoio a sua publicação (A Escola, 1877, V. 
I, p. 281).

Nas palavras dos editores da revista, encontra-se a seguinte afirmação: “São três os 
elementos com que se constitui um bom professorado primário: a escola, a conferência e a 
imprensa pedagógica; a escola pedagógica forma o preceptor, a conferência pedagógica 
estimula-o, a imprensa pedagógica aperfeiçoa-o” (A Escola, 1877, V. I, p. 281). Acrescentavam

61 Título completo: A Escola: revista de educação e ensino. Publicada nos anos de 1877 e 1878, no Rio de Janeiro. 
Para mais, conferir: GONDRA, 2015.
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ainda que a imprensa pedagógica era útil e necessária para aqueles que não tivessem acesso à 
formação e às conferências, como uma forma de comunicação entre todos os preceptores entre 
si por todas as regiões do império. Segundo José G. Gondra (2015), A Escola, em sua 
estrutura62, “se comprometia, todas as vezes que se fizesse necessário, a tratar em ‘sessão 
especial’ dos interesses e defesa do professorado”, defendia uma formação “escolar” dos 
professores pelas escolas normais, aderindo a esse padrão de “treinamento profissional, 
mobilizando argumentos apoiados em teorias de formação mesclados com testemunhos 
extraídos do universo polido e civilizado” (p. 111, grifos do autor).

Já sobre a revista A Instrucção Pública, Heloisa Villela (2001), afirma que Alambary 
Luz (principal editor), rodeado por figuras de destaque no campo da instrução que colaboravam 
com a publicação, apresentava-se como “portador de um discurso modernizador em relação a 
métodos e materiais pedagógicos” (p. 106). Segundo a autora, os colaboradores da revista eram 
“articulistas” que se dividiam em dois grupos distintos, aqueles que “aderiam total ou quase 
totalmente aos projetos oficiais e passavam a defendê-los em artigos intencionais”, e os 
“pedagogistas”, sujeitos que não desejavam “se envolver nos embates políticos e escreviam 
seus artigos abrigados sob a capa da ‘neutralidade’ do seu saber técnico e/ou teórico” 
(VILLELA, 2001, p. 106). No entanto, a autora demarca que ambos os grupos configuravam o 
periódico como um projeto de direção intelectual, moral e profissional direcionado ao 
professorado, projeto esse evidenciado pelos discursos veiculados que faziam uso de 
argumentos de autores estrangeiros como elemento de convencimento para um modelo de 
educação. (VILLELA, 2001, p. 106).

Sobre a imprensa pedagógica, Alessandra Schueler (2005), demarca que esta constituía 
um veículo de comunicação e debates entre os professores, as autoridades e as famílias e, mais 
do que significar um trabalho de agrupamento de diferentes membros do magistério, contribuiu 
para a consolidação de um sprits de corps do professorado (p. 381). Segundo a autora, também 
foi por meio da reunião entre pares e autoria dos artigos publicados que os professores, em um 
processo de construção e reelaboração de identidades, “apresentaram-se como categoria 
profissional ao público leitor, ora por vias diretas, como nos exemplos e nas trajetórias pessoais 
que analisavam, ora por meio de temas diversos, ao abordarem os problemas educacionais e 
sociais que julgavam fundamentais” (SCHUELER, 2005, p. 389).

É importante destacar que esses dois periódicos foram produzidos com o intuito de levar

62 “As oito páginas seriam ocupadas por ‘um ou mais artigos iniciais’, uma parte oficial com decretos, avisos e 
decisões do governo relativas à instrução pública, uma ‘revista das províncias’, um ‘noticiário ou boletim’, seguido 
de artigos literários, científicos, especialmente os pedagógicos”. (GONDRA, 2015, p. 111, grifos do autor).
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aos professores saberes que estavam em circulação tanto pelo Império Brasileiro quanto pelas 
nações estrangeiras, eram produzidas por professores (de distintos níveis de ensino e idades e 
experiência variadas) para professores, e que defendiam um projeto pedagógico específico em 
consonância ou não com as aspirações governamentais ou do professorado. Desta forma, essas 
revistas foram compostas de artigos advindos da prática, de traduções e recopilações de 
materiais específicos sobre o ensino e o ofício docente (manuais principalmente), de matérias 
divulgadoras de materiais para o professor e para a escola, de artigos legislativos e de notícias 
educacionais de outras províncias e países, com o intuito principal de “aperfeiçoar” o exercício 
do magistério (Figuras 1 e 2). Na ótica dos professores leitores, pode-se afirmar que, na falta 
de materiais mais detalhados sobre as práticas do ofício, essas revistas preencheram esse espaço 
como suportes de orientação, informando principalmente sobre os modos de ensinar nas escolas 
primárias, mais do que isso, elas podem ser consideradas como uma “atualização didática do 
conhecimento” (ROMERO, 1995, p. 379).

Figura 1 e 2: Exemplos de artigos publicados nas revistas A Instrução Publica e A Escola

Fonte: A Instrução Pública: Folha Hebdomadária6

63 Em sentido horário: Reclamação e adesão - A escola e os métodos de ensino, n. 07, 1872; Conferências literárias, 
ano III, n. 8, 1874; A Instrução Publica, ano IV, n. 07, 1875; A instrução primária n. 02, 1872.
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Fonte: A Escola: Revista de Educação e Ensino6

Para discutirmos um pouco sobre o modo como o ensino deveria ser dado às crianças
nas escolas primárias paranaenses, podemos nos voltar para o exercício da Professora Maria
Cândida de Oliveira Mascarenhas no interior de sua escola em Castro. Nos anos em que esteve
à frente de sua escola, como professora de 1a ordem, Maria Cândida ensinou as suas alunas a
ler (leitura), escrever (caligrafia), as quatro operações matemáticas (aritmética), religião e os
trabalhos de agulha, seguindo o plano de divisão do ensino demarcado pelas instruções gerais
de 27 de dezembro de 1856 e a determinação do Regulamento de 1857. Encontramos
informações sobre o desenvolvimento de suas alunas e consequentemente sobre seu ofício de
ensinar, em uma carta remetida pela professora, no ano de 1866, ao Inspetor Geral, informações
estas requeridas em uma circular do mês de maio daquele ano.

Honrada com a circular de V.S.a de 16 de maio passado e desejando cumprir 
a ordem que nela deu-me V.S.a. as escritas de minhas alunas; isto é não de 
todas, como determina V.S.a. porque todas não escrevem: em observância do 
regulamento, instruções e divisão do ensino de 27 de dezembro de 1856; e 
devendo ser esta divisão reformada, com ordem de V.S.a. então farei todas as 
alunas escreverem; sem exceção. As escritas de cursivo são de principiantes 
na ortografia, e por enquanto estão felizmente traçadas tal como o seu estado

64 Em sentido horário: Lições de Pedagogia, v. I, 1877, p. 221; Fornecimento de livros e móveis das escolas, v. III, 
1878, p. 17; Estudos pedagógicos, v. I, 1877, p. 33; Jardim de meninos, v. II, 1877, p. 126.
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de adiantamento. As letras são péssimas; porque a da professora ainda é pior, 
e de mais, hoje em dia infelizmente não se pode apertar muito com os 
discípulos, à vista da dependência, que o professorado tem deles, para obter 
algum número de alunos, não muito desacreditável. Julguei do meu dever 
ponderar tão somente este ponto a V.S.a pela vergonha com que apresento a 
V.S.a as escritas de minhas discípulas; sendo que já delas invejei-me por ter 
tido meninos que escreviam com muito boa letra. Se obrei mal em talvez 
demasiar-me, com todo respeito peço a V.S.a. desculpa e devida repreensão 
(MASCARENHAS, Maria Cândida, 1866, AP. 240, p. 103-104, grifos meus).

Vale destacar que esta circular foi expedida pelo Inspetor Geral de ensino e encaminhada 
a todos os professores da província, solicitando que fosse enviado à Inspetoria material que 
expusesse a escrita das crianças. Muitos foram os professores, encontrados nos documentos 
consultados, que enviaram o material solicitado65 e, entre esses, alguns se justificavam pela 
pouca quantidade ou pela simplicidade apresentada, assim como teve outros que se explicavam 
por não enviar nenhum material. Maria Cândida remetia o material, desculpava-se no que 
acreditava ser uma falha em seu trabalho e indicava quais eram os fatores que impediam o 
desenvolvimento das suas alunas e, por conseguinte, de toda a instrução.

A professora afirmava que lecionava de acordo com o Regulamento de 1857 e das 
instruções de 1856, portanto, tinha suas alunas divididas em três classes ensinando cada uma 
de forma simultânea. Segundo os relatórios dos inspetores de ensino, não eram todos os 
professores que podiam dividir sua turma em três classes justamente pela pouca quantidade de 
crianças em sua escola ou porque nem todas estavam em estágio avançado condizente com a 3a 
classe. No entanto, nos é possível confirmar a divisão em classes na escola de Maria Cândida 
também via relatório de inspetor; no de José Lourenço de Sá Ribas do ano de 1864, consta que 
a escola da professora tinha as 26 alunas divididas nas três classes e que de uma para a outra 
ocorreram os exames de ascensão, ainda que não houvesse notícias sobre a realização dos finais, 
“esta professora ensina com zelo, e em anos anteriores tem dado alunas preparadas” (RIBAS, 
1864, AP. 183, p. 01-31).

Retomando o que estava escrito na carta enviada pela professora Maria Cândida sobre 
o exercício de escrita de suas alunas, a professora dizia que não enviava material de todas as 
alunas, porque não eram todas que escreviam. Conforme a instrução de 18 5 666 os alunos só 
aprenderiam a escrever efetivamente na terceira classe, antes disso fariam somente exercícios 
de traço fino no primeiro banco da segunda classe, os exercícios de traço fino e grosso sobre 
papel, escrita por traslado de letras grandes e pequenas seriam praticados no segundo banco da

65 Não foram encontrados os materiais enviados pelos professores nos livros APs consultados, somente as cartas 
enviadas informando da remessa do material.
66 Quadro n. 04.
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segunda classe, para então, na terceira classe, procederem a escrita/cópia de qualquer trecho 
do livro que se lia na classe. Por essa forma de organização, não eram todas as alunas de Maria 
Cândida que escreviam.

Esse modo de progressão do ensino indica que, pelas escolas brasileiras, nesse período 
em estudo, primeiro os professores ensinavam seus alunos a ler para então iniciar o exercício e 
ensino da escrita. Em estudo de Narciso de Gabriel Fernández (2006), sobre as escolas 
espanholas, encontramos algumas informações semelhantes sobre o ensino primário pela 
Espanha. Segundo o autor, inicialmente procedia-se o ensino da leitura, em seguida o da escrita 
e só depois os alunos aprendiam a contar e “esta disposición del aprendizaje permitía que las 
familias controlasen la ensenanza de sus hijos, que podían interrumpir cuando lo estimasen 
oportuno” (FERNÁNDEZ, 2006, p. 181-182). Fernández (2006) demarca que alguns pais 
queriam que seus filhos aprendessem apenas a ler e quando identificavam esse conhecimento 
retiravam as crianças da escola, outros prolongavam a permanência quando o objetivo era a 
familiaridade com a escrita, e que estas atitudes dependiam das expectativas laborais da cada 
integrante da família e da possibilidade de escolarização do conjunto familiar, além de variar 
de acordo com o gênero. Situação que não difere da encontrada no Paraná, ou em outras 
províncias brasileiras, como veremos no decorrer da narrativa aqui empreendida; em nosso 
caminho encontraremos muitos professores lamentando a saída de seus alunos da escola como 
já o fez Maria Cândida em documento de 1866 ou Emília Erichsen no seu relatório do mesmo 
ano.

Seguindo o pressuposto nas instruções expedidas em 1856 e a determinação no
Regulamento de 1857, as escolas primárias paranaenses deveriam se organizar a partir do modo
de ensino simultâneo67, o qual acabou por se tornar o método a ser seguido para a organização
do ensino das escolas no entendimento dos inspetores de ensino e professores, embora tenha
recebido variadas denominações e agregado diversos procedimentos68.

Os professores tinham por obrigação conhecer os métodos de ensino em 
circulação e com prioridade aquele adotado na província, este conhecimento 
era exigido quando da realização dos exames para provimento das cadeiras, 
também fiscalizado quanto a sua execução pelos inspetores de ensino nas 
visitas realizadas às escolas, foi elemento comprobatório da experiência e 
capacidade do professor frente ao exercício do ofício, além disso, em muitos 
momentos, foi apontado ora como causa para o atraso da instrução por mau 
procedimento do professor, ora foi considerado como o único meio de

67 O método de ensino simultâneo foi criado por Jean-Baptiste de La Salle em finais do século XVII e se 
caracterizava pela divisão da turma em classes de acordo com a matéria e grau de adiantamento dos alunos, método 
que tinha o professor como agente do ensino.
68 Sobre os métodos de ensino nas escolas primárias -  BASTOS; FARIA FILHO, 1999; SIQUEIRA, 2006; 
SOUZA, 2011; VILLELA, 2011; FRANÇA; SOUZA, 2012; FRANÇA, 2014.
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promover a avanço da mesma. Foi por meio da adoção e aplicabilidade do
método de ensino que os professores organizaram suas salas de aula,
solicitaram materiais e mobiliários, e conduziram seu modo de ensinar 
(FRANÇA, 2014, p. 135).

Em relatório enviado no ano de 1863, o professor da escola masculina de Castro, 
Custódio Cardozo Netto, salientava que mesmo vendo o método adotado como o melhor, 
segundo suas “observações práticas”, encontrava inconvenientes em aplicá-lo em sua escola. 
Segundo o professor, a dificuldade não estava nos procedimentos do método, mas na falta de 
livros iguais para todos os alunos o que impedia os meninos de ensinarem-se mútua ou
reciprocamente ou o professor de lecionar a todos ao mesmo tempo. Desta forma, Custódio
fazia o ensino de um aluno por vez (ensino individual), mesmo dividindo a turma em classes. 
Entretanto, neste mesmo relatório, o professor destacava que em sua perspectiva, seus alunos 
apresentavam bom adiantamento, outra informação interessante que podemos encontrar neste 
relatório do professor Custódio Netto se refere ao seu sistema de ensino a partir das instruções 
de 1856.

Grau de adiantamento (dos alunos) que podendo ser mais vantajoso, nem 
por isso estou desacorçoado; porque alguns meninos que não sabiam definir o 
que é sílaba, conhecem-nas hoje praticamente, lendo com maior facilidade; e 
posto que no mapa se achem os alunos da 1a seção da 2a classe anotados com 
leitura soletrada, todavia suas lições quer em seus livros (de manhã), quer no 
quadro (lições tiradas dos rudimentos de instrução moral, de tarde) sempre são 
em leitura corrente, ainda que ao escrever as do quadro, se vão pronunciando 
as sílabas.

Releva que eu inteire cabalmente a V. Sa do sistema que adoto no ensino 
das matérias, e principiando pela 1a classe , tratarei de ensino da leitura: Na 1a 
seção, como V. Sa não ignora, o ensino consiste em fazer os alunos 
conhecerem as letras e os algarismos, e saber o nome de cada figura. E como 
em tudo se deve abreviar o ensino, uso eu da seguinte nomenclatura: A (ha), 
B (bê), C (cê), D (dê), E (he), F (fê), G (guê), H (ga), I (hi), J (jê), K (ka) L 
(lê), M (mê), N (nê), O (ho) P (pê), Q (quê), R (rê), s (si), T (tê), U (hu), V 
(vê), W (dóbleü), X (xis), Y (ipselon), Z (ze). De que faço 05 compostas; a 
saber; Ç(ccedilha), Ch (chê), Lh (lhe), Nh (nhê), ph (phi).

Com este conhecimento e do primeiro capítulo do compendio de Doutrina 
Cristã passam para a 2a seção. Onde sabendo o segundo capítulo do dito 
compendio, valor relativo dos algarismos e linhas no quadro passam a ler 
palavras nos seus alfabetos (de manhã), e escritas no quadro (de tarde), 
pronunciando os sons sem soletrarem as silabas, por já terem delas pleno 
conhecimento.

Passando para a 2a Classe: São aplicados em leitura corrente nos seus 
alfabetos ou no que têm (de manhã) e em manuscrito no quadro, tirado dos 
rudimentos de instrução moral (de tarde), no 3° capítulo do livro de doutrina, 
numeração e linhas no papel (de que junto remeto a 1a Lição de um aluno da 
2a seção) até que se habilitem para a 2 seção. Onde são lecionados em todas 
as matérias até que se preparem no 4° capítulo do livro de doutrina, nos 
Rudimentos, catecismos, as 04 operações da aritmética, conjugação de verbos 
e cursivo para passarem então para a 3 Classe, onde acabam de preparar-se em 
gramática, aritmética, história e caligrafia. (NETTO, Custódio Cardozo, 1863,



AP. 170, p. 40-46).
Vale atentar para os escritos do professor Custódio sobre a sua opinião quanto ao método 

de ensino: o professor afirmava que em suas “observações práticas” o método era o melhor em 
seu conhecimento. Sua afirmação se baseava nos mais de 20 anos de ofício como professor 
pelas províncias do Império Brasileiro, nos quais, em suas palavras, estudou as regras do ensino 
cogitando métodos, viajou pelas províncias frequentando escolas e colégios como expectador 
e professor buscando o melhoramento do ensino (NETTO, 1863). Ou seja, o professor se valia 
da sua experiência, do seu conhecimento empírico para ponderar sobre a situação do ensino na 
província e mesmo na sua escola e, a partir da sua prática junto das orientações existentes, 
indicava o modo como procedia ao ensino dos seus alunos aliando seus conhecimentos com as 
normas existentes.

A divisão das escolas seguindo o plano de 1856 perdurou por todo o período provincial 
chegando à reforma proposta pelo Regulamento de 1892. Entretanto, identifica-se uma tentativa 
de alteração em fins da década de 1870. O inspetor de distrito Manoel da Cunha Lopes 
Vasconcelos, enviou ao Inspetor Geral a proposta69 de um regimento interno (plano de ensino) 
para as escolas em 1879, para que este pudesse servir como base para que o conselho literário 
elaborasse um, seguindo o determinado no Regulamento de 1876. Segundo o inspetor, ele se 
propôs a começar o plano, porque já  haviam passado três anos da publicação do Regulamento 
e o conselho ainda não havia feito nenhum pronunciamento sobre o assunto. Manoel da Cunha 
antes de enviar a proposta ao Inspetor Geral a havia encaminhado aos professores de Castro 
para que estes pudessem avaliá-la, a professora Emília de Faria Erichsen, foi de parecer 
favorável a adoção do regimento, assim como o professor Pedro Saturnino de Oliveira 
Mascarenhas. Outro motivo apontado pelo inspetor, para a escrita de um novo plano, seria a 
inaplicabilidade das instruções de 1856 por não condizerem com o Regulamento de 1876 
(VASCONCELOS, 1879, AP. 577). A proposição ainda tinha o intuito de substituir as instruções 
deliberadas nos anos de 1856 e 1859, uma vez que estas, nas palavras do inspetor, já  não 
correspondiam ao Regulamento em vigor (de 1876). O esboço apresentado era destinado ao 
Conselho Literário para que este avaliasse ou partisse deste para confeccionar um regimento 
adequado às necessidades da província de acordo com o Regulamento. Por hora não dispomos 
de documento(s) “que nos conte” qual foi a reação ou decisão do Conselho, entretanto, com 
base em outros documentos posteriores, podemos supor que a tentativa de Manoel Lopes não

69 Até o momento não foi possível localizar a proposta enviada pelo inspetor, somente seu ofício informando o 
envio.
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foi bem-sucedida.
Ainda que não tenha sido considerada, a proposta de Manoel Lopes evidencia um modo

de pensar o exercício do magistério: era preciso orientar os professores no cumprimento do seu
dever para a obtenção de bons resultados. Segundo o inspetor, por não haver um regimento
interno e pela caducidade de instruções mais antigas, ele se via “embaraçado” quando era
convidado para assistir os exames dos alunos das escolas primárias, indiretamente afirmava que
suas sugestões serviriam para evitar tal constrangimento, ou seja, só a partir de um novo plano
de divisão do ensino é que os professores conseguiriam adequar a sua escola. Em resposta ao
pedido do inspetor para avaliar o seu regimento, Emília Erichsen escrevia:

Não deixarei de aproveitar o ensejo, para consignar aqui minha gratidão, como 
professora, não direi já pela urbanidade e delicadeza por V.S.a. 
inalteravelmente dispensadas em suas relações com os professores; mas sim 
pela dedicação, pelo zelo, pelo desejo de contribuir com o seu eficaz 
contingente, ao bem da instrução pública, que em V.S.a. se encontram, raros 
predicados estes, e que os professores devem, mais que ninguém, apreciar e 
agradecer. (ERICHSEN, Emília de Faria, 1879, AP. 577, p. 120).

Das palavras escritas por Emília podemos retirar indícios de que os mecanismos usados, 
pelos administradores provinciais ligados ao ensino, para regular o professorado público, eram 
interpretados pelos professores como material no qual se apoiar em sua prática de ensino, fosse 
para validá-la ou fundamentá-la. Pode-se apontar ainda outros exemplos desse uso presente nos 
registros de mais dois professores: no relatório de Maria Cândida de Oliveira Mascarenhas do
ano de 1866, quando a professora se voltava para as instruções publicadas em 1856 para
justificar o grau de adiantamento de suas alunas; já  o Professor Pedro Saturnino de Oliveira 
Mascarenhas, em 1880, discorria em seu relatório do mês de dezembro que pela não aprovação 
ainda do plano de ensino do inspetor paroquial Manoel Lopes, se via obrigado a seguir as 
instruções de 1856, das quais ainda poderia retirar algum proveito (MASCARENHAS, 1880, 
AP. 605, p. 185).

Nesse período (1879-1880) era de responsabilidade do Conselho Literário ficar a cargo 
“das coisas do ensino”. Seus integrantes, formados pelos professores do Instituto Paranaense e 
Escola Normal e dirigidos pelo Diretor Geral da Instrução pública, reuniam-se na capital para 
emitir pareceres “com as medidas que julgava pertinentes para o ensino na província, julgava 
as faltas cometidas por professores, indicava compêndios para as aulas primárias e secundárias, 
bem como métodos de ensino” (BARBOSA, 2016, p. 54). Em trabalho anterior, Etienne 
Barbosa (2012) analisou a configuração e trabalho dos Conselhos Literários na província
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paranaense70 e, de acordo com a autora, este formado em 1876 se diferenciava de seus anteriores 
pelo perfil de seus integrantes e pela extensão de sua atuação, além disso Barbosa demarca que 
o Conselho era um “braço da instrução” e que neste lugar o Inspetor Geral tomava suas decisões 
a partir de um consenso de opiniões entre os conselheiros (BARBOSA, 2012, p. 215).

Já no período entre 1856 e 1859 o nome por trás das reformas do ensino era o do então 
Inspetor Geral, Joaquim Ignacio Silveira da Mota. Durante seu interstício como Inspetor, 
Joaquim viu ser aprovada pela Assembleia Legislativa provincial as suas proposições para a 
instrução: as instruções para a divisão do ensino de 1856, o Regulamento de ordem geral para 
todas as escolas de 1857, o Regulamento da Inspetoria de 1857, as instruções para os exames 
de admissão dos professores de 1857, as instruções para os exames das alunas das escolas 
femininas de 2a ordem do mesmo ano, as instruções para o levantamento dos meninos e meninas 
em idade de estudar de acordo com o Regulamento de 1857, o plano de divisão do ensino das 
cadeiras femininas de 2a ordem de 1858 e as instruções para os exames finais e de classes dos 
alunos das escolas de 1a ordem de 1859.

Silveira da Mota era médico e chegou à Inspetoria, por nomeação do Presidente Padre 
Vicente Pires da Mota (em 1856), com o propósito de organizar a instrução primária na 
província. Muitos anos depois de ter deixado o cargo, era referenciado como o principal 
reformador da instrução pública no Paraná, tanto pelos seus sucessores quanto pelos presidentes 
provinciais e professores, pela qualidade de suas propostas. Ocupou também um lugar 
estratégico como deputado da Assembleia Provincial, nesses mesmos anos, na qual discursou 
em prol da instrução, obtendo apoio de muitos de seus colegas que, à época, já  haviam atuado 
como inspetores paroquiais ou assumido o cargo máximo da Inspetoria (BARBOSA, 2012). A 
atuação de Silveira da Mota em relação à instrução pública “configurou a escola dentro do 
projeto de administração gestado para a nova Província, tendo por sua base, entre outras coisas, 
a classificação dos saberes a serem ensinados, a qualificação do corpo docente e a captação de 
recursos para a Instrução Pública Primária” (ANJOS; BARBOSA, 2013, p. 03).

Em fins da década 1880, foi nomeada uma comissão especial para elaborar as bases da 
reforma da instrução pública da província (CORREIA, 1888, p. 32), formada por professores 
da Escola Normal (os quais também haviam trabalhado na Inspetoria de ensino) e do ensino 
primário71. Formar uma comissão com esse perfil denotava uma tentativa de alterar o modo 
como eram formuladas as reformas na legislação para que essas não fossem mais elaboradas

70 Durante o período de estudo de Etienne Barbosa (1854-1883) essa instituição teve outras nomenclaturas e 
funções junto à instrução pública, para mais informações conferir BARBOSA, 2012.
71 Justiniano de Mello e Silva, João Pereira Lagos, José Cleto da Silva e Alexandre José Rouxinol.



“individualmente pelos responsáveis de maior hierarquia dentro da instrução (presidentes da 
província e Diretores Gerais), tendo como base somente o que era descrito nos relatórios de 
inspetores e professores ou o que viam durante as visitas às escolas” (BARBOSA, 2016, p. 
302). As recomendações dessa comissão especial vão influenciar as proposições de outra 
comissão72, formada em 1889 para pensar um novo Regulamento, aprovado em 1890. Este teve 
pouco tempo de vigência, foi revogado três meses depois por Decreto (n.64/1890), que 
assinalava que tal documento não atendia as necessidades do ensino público nem se compadecia 
da situação financeira do Estado.

Embora tenha sido invalidado, algumas das determinações do Regulamento de 1890 
foram consideradas pela comissão de instrução pública na construção do Regulamento de 1892. 
Essa delegação foi formada por alguns dos deputados do Estado, com a incumbência de 
organizar um plano de reforma para o ensino primário, com vistas a atender a 1a Constituição 
do Estado, em início de 1892 (MACHADO, 2013).

Ainda em 1865, Antonio Ferreira da Costa foi um professor a elaborar e apresentar uma
proposta de “reforma”, em relação à divisão do ensino primário, com base nos seus anos de
exercício e em vista da situação da instrução na província naquele momento.

Aconselharia antes a divisão do ensino primário do sexo masculino da capital, 
como ensaio, em três classes infundindo as duas cadeiras para ser feito pelo 
método simultâneo puro, com um professor em cada classe: as matrículas 
feitas no princípio do ano não impedem a entrada de aluno como ouvintes para 
se matricularem no ano seguinte. (...) O professor, tendo então de empregar- 
se em cada sessão escolar com uma só classe, não terá de perder tempo em 
distração alguma, por estarem atentos a mesma lição, e às mesmas 
explicações; e sendo deste modo o ensino mais aproveitado, seu resultado será 
igualmente mais pronto. Por esse modo se pode ensinar 60 ou 70 alunos em 
cada classe; e em cursos do ano, obter no fim da 3a o exame final, se não de 
todos, ao menos de metade dos alunos que forem frequentes. Digo metade por 
haver meninos de difícil compreensão. A divisão das matérias poderá ser de 
modo seguinte:
1a classe: conhecimento de letras, composição, decomposição de silabas e de 
palavras, acabando pelo princípio de leitura; escrita de linhas, de ligações e 
por sombra, conhecimento de numeração até 100.
2a classe: leitura com análise dos sinais prosódicos e ortográficos e dos 
elementos da palavra; escrita por traslado de letras grandes e pequenas; 
doutrina cristã, conjugação de verbos e apurações de números inteiros.
3a classe: leitura metódica, gramática, análise, aritmética, operações de 
quebrados e de regras de três; problemas para resolver, noções de geometria, 
história sagrada.
O ensino feito por este modo, além de ser vantajoso, não aumenta a despesa; 
porque, se exige mais uma casa, dispensa em compensação um adjunto. 
(COSTA, Antonio Ferreira, 1865, AP. 219, p. 20 - 29).

72 Justiniano de Mello e Silva, João Pereira Lagos, Generoso Marques dos Santos, José Joaquim Franco Valle, 
Eusébio Silveira da Mota e Emiliano David Pernetta.
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Podemos destacar da proposta do professor, a sugestão de um professor por classe 
responsável por apenas uma etapa do ensino, o que segundo Antonio eliminaria a distração e 
otimizaria o tempo, uma vez que todos os alunos da classe estariam no mesmo nível de 
adiantamento. É possível supor, pela descrição feita pelo professor, de que havia a sugestão de 
que as classes deveriam ser em salas separadas, abrigando cada uma um número considerável 
de alunos. Nota-se ainda que a proposta se devia, muito mais a um tipo de organização do que 
necessariamente sobre a divisão das matérias do ensino que permanecia praticamente a mesma 
da instrução de 1856. Não foram encontrados outros documentos (por ora) que nos indiquem 
se a proposição de Antonio foi testada, entretanto o que podemos afirmar, com base na 
documentação até o momento analisada, é de que as sugestões do professor não provocaram 
nenhuma mudança na forma de organização e divisão do ensino nas escolas primárias. Algo 
muito próximo à “reforma” que Antonio propunha em meados da década de 1860, só viria a 
ocorrer em fins do século XIX, no Brasil, com a disposição das escolas primárias graduadas.

Pouco tempo depois da tentativa do inspetor Manoel da Cunha com seu plano de ensino 
em 1879, o Presidente em exercício do ano de 1880, João José Pedrosa, com a intenção de 
promover uma nova reformulação no ensino aprovada pela Lei n. 603 de 16 de abril de 1880, 
autorizou ao Inspetor Geral a consultar os professores definitivos para organizar essa reforma. 
Segundo ele, “convencido, pois de que só do magistério se podem obter esses esclarecimentos 
indispensáveis (...). Autoriza a ouvir alguns professores da instrução primária que mais tenham 
se distinguido no ensino, transmitindo-me oportunamente todas as informações que colher” 
(PEDROSA, 1880, p. 103-104). Os professores não deixaram de se manifestar a esse pedido do 
Presidente que, à princípio, valorizava os seus conhecimentos. Entre estes, o professor Pedro 
Saturnino de Oliveira Mascarenhas, agora como professor da 1a cadeira masculina de Castro. 
Pedro enviava junto ao seu relatório uma proposta de divisão para o ensino com uma maior 
distribuição dos conteúdos, indicando materiais a serem utilizados e a disposição de móveis. 
Vejamos um excerto da sua proposta:

Divisão do ensino elementar das escolas públicas.
Art. 1° o ensino público elementar, será divido em cinco classes, compondo 
cada classe de dois ou mais bancos conforme o número de alunos. Essa 
divisão, porém pode ser alterada em uma ou outra escola.
§1° A primeira classe, consistiria de dois bancos em frente da cadeira do 
professor um a esquerda e outro à direita separados por um espaço de 1 metro, 
que permita a passagem. Nesta classe não terá mesa, cada banco terá um 
quarto de hora de lição do professor, que fará suas explicações no quadro 
preto. No 1° banco ensina-se a conhecer as letras e retê-las na memória, 
fazendo o estudo pelo (ilegível) e decorado, acabando por fazer junções de 
letras e formação de palavras. No segundo banco ensina-se a soletrar nomes e 
leitura do 1° livro de Abílio, traços finos e grossos e sobre o papel, podendo
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para esse serviço de escrita servirem-se da mesa da 2a classe, conhecimentos 
de números até a casa dos milhares. Finalizando a aula desta classe com o 
serviço de oração do padre nosso, ave maria e salve rainha. 
(MASCARENHAS, Pedro Saturnino de Oliveira. 1880, AP. 605, p. 210).

É possível perceber que, assim como na proposta de Antonio Ferreira da Costa, as 
sugestões de Pedro Saturnino voltavam-se para a organização em classes de uma turma, pouco 
modificando o modo de ensinar, embora se identifique um detalhamento maior na distribuição 
deste ensino e a inclusão de novos materiais. Em seu plano de divisão do ensino, o professor 
era levado a se desdobrar em cinco classes, mas devido a divisão indicada teria que atender 
“oito bancos” de alunos, o que no mínimo acarretaria trabalho redobrado por parte do professor. 
Todavia, esta convocação do Presidente junto às propostas apresentadas mostraram-se apenas 
tentativas que não foram efetivadas, pois em 1883, o mesmo professor Pedro Saturnino fazia 
reclamações em seu relatório quanto a não aprovação de um novo plano de divisão das escolas 
e que ainda se baseava nas instruções de 1856.

Gallego (2011) chama a atenção para o sentido de “classe” (escolar) nesse período, de 
acordo com a autora a “representação de classe não integrava ainda a coincidência entre um 
espaço no qual se organizavam alunos divididos segundo a idade e o nível de conhecimento, ao 
contrário, integrava, num primeiro momento, a ideia da reunião dos alunos que estivessem num 
mesmo nível de conhecimento” (p. 123). A autora ainda complementa salientando que fazer 
parte de uma mesma classe entre os anos de 1850 e 1880 não significava necessariamente seguir 
os ritmos uns dos outros nem mesmo realizar as tarefas conjuntamente devido as 
especificidades que se faziam presentes.

Já o Presidente Brasilio Augusto Machado de Oliveira foi mais longe em busca de 
alternativas para melhorar o ensino na província. Em 1884 o Presidente enviou um pedido aos 
senhores João Kopke e Antonio da Silva Jardim, fundadores de “um estabelecimento modelo 
de instrução primária e secundária” em São Paulo, para que “desenhassem” um plano de divisão 
do ensino condizente com as condições da província do Paraná (OLIVEIRA, 1885). Atendendo 
ao pedido, os citados professores enviaram sua proposta, e de posse dela, o Presidente, por ato 
de 26 de fevereiro 1885, mandou que se observasse nas escolas. O plano, em síntese, indicava 
o ensino da língua materna, de cálculo, de caligrafia, de desenho, de canto, de noções gerais 
sobre o mundo e o homem, e especialmente geografia e história pátria - instrução cívica e moral; 
dividia o ensino primário em dois graus ou duas classes com cinco seções cada, nas quais seriam 
ministradas as etapas de cada conteúdo tendo por princípios o método intuitivo de ensino. No 
entanto, o Presidente ponderava que por alguns motivos o plano demoraria a ser implementado 
nas escolas.



90

Estou certo que por enquanto não se pode exigir uma execução completa, fiel 
desse programa. A rotina secular, a má vontade dos mestres e o seu 
acanhadíssimo pecúlio de conhecimentos, a falta de casas escolares, a carência 
do abundante material que o ensino intuitivo exige, serão outros tantos óbices 
que travarão a marcha da reorganização; mas os ensaios tem de abrir caminho, 
e as vantagem evidentes do método vencerão pelo menos a repugnância do 
magistério atual, o que já será uma vitória e essa adesão há de suprir os outros 
obstáculos. (OLIVEIRA, 1885).

Somente em 1891, com nova reforma, publicada no Ato de 30 de março, houve outra 
proposta para um plano de divisão do ensino, muito em decorrência do acréscimo de novas 
disciplinas a serem ministradas nas escolas primárias, mas foi em 1892 que os princípios do 
método lição de coisas foram considerados nas determinações do Regulamento.

Nas reformulações dos planos de ensino não é casual essa vinculação aos métodos de 
ensino, pois nesse período com base neles que se pensavam os modos de organização das 
escolas primárias, como pude constatar em pesquisas anteriores (FRANÇA; SOUZA, 2012; 
FRANÇA, 2014). E, além de sua utilização interferir significativamente para repensar os 
espaços de instalação das escolas e dos alunos e os materiais e móveis necessários, interviu nas 
propostas de mudanças para a constituição dos saberes dos professores primários (FRANÇA, 
2014). Já foi mencionado anteriormente que aos professores era exigido o conhecimento sobre 
o método adotado na província e que a partir dele deveria conduzir seu modo de ensinar e 
organizar sua escola. Por serem considerados como a mais moderna técnica pedagógica pelos 
administradores provinciais (SIQUEIRA, 2006), figuravam constantemente nos debates 
relacionados ao ensino primário e ao provimento de professores habilitados, se nos voltarmos 
para as revistas que circularam no Paraná na década de 1870, podemos vislumbrar algumas 
dessas discussões em torno dos métodos de ensino adotados nas escolas primárias. Entretanto, 
ainda que as questões girassem em torno do método simultâneo e/ou misto, o método intuitivo 
começou a ser integrado às argumentações nos idos da década de 1870, perpassando a década 
de 1880 como um contraponto ao método simultâneo, para atingir seu ápice com as reformas 
republicanas na última década do século XIX73. No Paraná, ainda que tenha sido determinado 
para o ensino primário no Regulamento de 1892, foi estabelecido como prática do ensino a ser 
aplicada na Escola Normal em 1884.

No início do decênio de 1870 já  se identifica uma acanhada divulgação do ensino de 
lição de coisas na imprensa pedagógica brasileira74, vejamos pelas duas revistas que circularam

73 Sobre as especificidades do método intuitivo no Brasil conferir: SCHELBAUER, 2003; VALDEMARIN, 2004.
74 Sobre o método intuitivo na América Latina, conferir BERRIO et all, 1997.



91

pelo Paraná no período. N ’A Instrucção Pública foi publicada, em cinco números no ano de 
187275, a tradução de uma carta de Pestalozzi para um amigo íntimo que “oferece um completo 
resumo dos princípios do seu sistema de educação” (O Systema de Pestalozzi, 1872, p. 52). No 
mesmo número em que se inicia a publicação da carta de Pestalozzi, o sistema deste professor 
foi mencionado em outro artigo por A. Estevão da Costa e Cunha. Este artigo, intitulado “O 
ensino primário e seus métodos”, trata-se de uma espécie de resposta do professor Costa e 
Cunha ao editor chefe da revista - o Sr. Alambary Luz - a respeito de suas críticas aos métodos 
adotados nas escolas e os procedimentos dos professores em relação a eles (que na opinião do 
editor ambos eram ineficazes). O autor por sua vez contestava o Sr. Alambary Luz afirmando 
que “nem todos os professores ignoram o alcance elevado da sua melindrosa missão e nem 
todos aprovam os métodos (se tal merece um processo antinatural e rotineiro) que são obrigados 
a seguir” (p. 49). Pontuava também que aqui no Brasil esses métodos poderiam ainda ser uma 
novidade, mas que em outros países há muito tempo já  vinham sendo aplicados, como o caso 
dos “métodos de intuição - sob o título de lições sobre as cousas” (p. 49) que apresentou bons 
resultados na Inglaterra e nos Estados Unidos76. Segundo o professor, para adotá-lo no Brasil, 
"precisavam os professores instrução e paga, livros e indenização do seu mortificador tirocinio" 
(p. 50), além disso enfatizava que nesses países havia uma biblioteca junto da escola, e que aqui 
o professor não dispunha nem de um dicionário (COSTA e CUNHA, 1872, p. 50), como 
queriam então que se fizesse bom uso dos métodos de ensino se não havia nem material para 
habilitar o professor em seus procedimentos.

Na revista A Escola, no volume II de 1877, foi reproduzida a tradução de uma 
conferência proferida pela Sra. Pape-Carpantier77 sobre o ensino das cousas78 na França. Nesta 
conferência, a autora dava exemplos de como ensinar a partir do método e pontuava que o 
“ensino ou a lição de coisas não são um ramo especial do ensino, senão uma forma adaptável a 
qualquer assunto, ao mais elevado, ao mais completo, como aos mais simples e aos mais fáceis” 
(p. 70)79. Em alguns números posteriores também foi publicado um programa para “o ensino 
das cousas”, com os temas: forma, cor, tamanho, corpo humano, som, desenho e escritura, 
objetos, animais, plantas, minerais e peso (p. 227-229 e 241-242).

Segundo Gabriela Ossenbach (1997), “la versión de Pestalozzi que circuló en

75 N.° 07, 08, 09, 10 e 12.
76 Segundo Costa e Cunha, o acesso a esse método foi por meio da leitura do relatório da instrução de Celestin 
Hippeau publicado por ordem do governo imperial.
77 Sobre a Sra. Pape-Carpantier e a inserção de suas obras no Brasil conferir BASTOS, 2010.
78 Como no original.
79 Conferência publicada com início na página 70 e continuação na página 84.
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Iberoamérica fue sobre todo el método de las llamadas 'lecciones de cosas' o 'lecciones sobre 
objetos', que podemos considerar como una vulgarización de su método, de origen anglosajón” 
(p. 355, grifos da autora). Ou seja, para a autora, o que foi aplicado nas escolas primárias desses 
territórios não foi a essência dos pensamentos de Pestalozzi com relação ao ensino intuitivo, 
mas sim sua apropriação indireta por meio de estudiosos e tradutores, principalmente de origem 
inglesa. Ossenbach (1997) também pontua que quando se trata de influências pedagógicas (de 
ideias pedagógicas em circulação) é necessário refletir se houve efetivamente uma “auténtica 
'recepción' de un determinado cuerpo de pensamiento” e se integraram em um sistema de ideias 
ou de práticas, “o si, por el contrario, se trata únicamente de tomar conocimiento de unas ideas, 
sin que estas lleguen a incorporarse significativamente en un nuevo contexto” (p. 354, grifos 
da autora). Com base nesta afirmação da autora, é possível ler os artigos das revistas 
pedagógicas ou mesmo as menções ao método intuitivo nos relatórios de presidentes e 
inspetores com a distinção de que, à princípio, tratava-se apenas de uma divulgação do método 
para que os professores tomassem conhecimento e, quem sabe, aplicassem alguns dos seus 
rudimentos em suas aulas como um teste com possibilidades de ser efetivado posteriormente 
dependendo dos resultados.

Sobre essas reformas empreendidas em relação aos modos de ensino, é importante 
destacar que cada uma evidencia um modo de pensar o exercício do magistério, acentua 
estratégias de formação e conformação de e para um corpo de professores primários por parte 
de dirigentes do ensino e tipifica ainda as táticas desses professores em suas ações frente a seu 
ofício. Diante disso, formuladas para normatizar o ensino no Paraná, a legislação é tomada, 
para a análise aqui realizada, como um corpus textual que “materializa um discurso, o qual 
representa uma sistematização de valores e significados de uma instituição determinada” 
(CORREIA; GASPAR da SILVA, 2004, p. 48-49).

Juarez dos Anjos e Gizele de Souza (2016), ao examinarem a escolarização da infância
na legislação educacional paranaense no século XIX, afirmam que a lei na província do Paraná
tinha o papel de modificar ou suprimir certas práticas.

Pela mudança dos costumes e dos hábitos da população, a lei visava à 
implantação da tão almejada morigeração. Dentro dessa perspectiva, da 
mesma forma que se queria incidir sobre a vida dos paranaenses, tornou-se 
necessário regular o funcionamento de uma instituição pensada para uma 
parcela significativa da população: a escola, franqueada ao sujeito infantil, no 
qual se depositavam as expectativas futuras de gerar o homem novo, 
morigerado. (ANJOS; SOUZA, 2016, p. 881).

Empregar a legislação como fonte é se deparar com um tipo de documento específico, 
com uma linguagem, natureza e produção própria. Além disso, tratá-la como um corpus
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documental é considerar que ela não é um campo de expressão e imposição apenas dos 
interesses das classes dominantes, que ela é dinâmica e pode expor diversas dimensões do fazer 
pedagógico (FARIA FILHO, 1998, p. 98-99). Isto posto, parte-se do pressuposto, que pela 
forma como esses documentos foram produzidos e apropriados, podemos classificá-los também 
como suportes de um saber pedagógico, nos termos definidos por Marta Carvalho (1998), 
portanto analisados também como impressos pedagógicos.

Em outros momentos do nosso percurso já nos deparamos com alguns dos documentos 
produzidos com o fim de regular o funcionamento da instrução e os fazeres dos professores 
primários. Mas, como esse conjunto documental é aqui considerado como um suporte para o 
qual os professores se voltam para orientar e/ou formalizar sua prática, por mais vezes será 
necessário retomá-los em sua especificidade e detalhamento na tentativa de identificar práticas 
que foram indicadas, modificadas ou suprimidas enquanto os professores cumpriam com seus 
deveres e executavam as instruções expedidas para os trabalhos escolares segundo o Inspetor 
Silveira da Mota.

Em um primeiro olhar, as leis, regulamentos e instruções apresentam uma natureza 
burocrática, definindo deveres e determinando procedimentos a serem cumpridos, todavia ao 
alternar a lente elas se mostram abrangentes, específicas e detalhadas. E era nesta abrangência, 
especificidade e detalhamento que os professores também se ancoravam para orientar seu 
ofício.



Quadro 5: Temas presentes na legislação com vistas a orientar o professor primário -  sec. XIX

O que ensinar/ 
matérias do ensino

• Instrução geral de 27 de 
dezembro de 1856

• Regulamento de Ordem 
Geral para as escolas da Instrução Primária de 
08 de abnl de 1857

• Instruções para os 
exames dos candidatos 
ao professorado, de 18 
de junho de 1857.

• Instrução Pública de 31 
de outubro de 1857 para os exames das 
candidatas a 
professoras de 2* ordem

•Plano de ensino escolas 
femininas de 2* ordem 
— de 11.02.58. 

•Regulamento da 
Instrução Pública Pnmána. de 13 de maio 
de 1871 

•Lei n .352 de
15.04.1873 

•Lei n .374 de
23.03.1874 

•Regulamento da
Instrução Primária, de 
01 de setembro de 1874 

•Regulamento Orgânico 
da Instrução Pública do 
Paraná, de 16 de julho 
de 1876.

•A ton . 286. de 14 de 
abril de 1SS4. para o 
provimento das 
cadeiras públicas de 
instrução primária 

•Regulamento de 30/03/1891 
•Regulamento do ensino popular de 24 de agosto 

de 1892 "

Com o ensinar

• Instrução geral de 27 de 
dezembro de 1856

• Regulamento de Ordem 
Geral para as escolas da Instrução Primária de 
08 de abnl de 1857

•Plano de ensino escolas 
femininas de 2* ordem 
-  de 11.02.58.

•Regulamento da 
Instrução Pública 
Primána. de 13 de maio de 1871'

•Regulamento da Instrução Primária, de 
01 de setembro de 1874

•Regulamento Orgânico 
da Instrução Pública do 
Paraná, de 16 dejulho 
de 1876. '

•Regulamento de 
30/03/1891

•Regulamento do ensino popular de 24 de agosto
de 1892

Com o organizar a  
escola’ensino

* Instrução geral de 27 de 
dezembro de 1856 

•Regulamento de Ordem 
Geral para as escolas da Instrução Primária de 
08 de abril de 1857 

•Plano de ensino escolas 
femininas de 2a ordem 
- d e  11.02.58. 

•Regulamento da 
Instrução Pública 
Pnmána. de 13 de maio de 1871 ‘

•Lei n. 352 de15.04.1873 
•Lei n. 374 de

23.03.1874 
•Regulamento da

Instrução Primária, de 
01 de setembro de 1874 

•Regulamento Orgânico 
da Instrução Pública do 
Paraná, de 16 dejulho de 1876. '

•Regulamento de 30/03/1891 
•Regulamento do ensino 
popular de 24 de agosto 
de 1892 '

Com o o professor 
deve se portar

• Regulamento de Ordem 
Geral para as escolas da 
Instrução Primária de 
08 de abril de 1857

• Instruções para os 
exames dos candidatos 
ao professorado, de 18 
de junho de 1857.

•Instrução Pública de 31 
de outubro de 1857 
para os exames das candidatas a 
professoras d e2* ordem 

•Regulamento da 
Instrução Pública 
Pnmána. de 13 de maio 
de 1871 

•Regulamento da 
Instrução Primária, de 01 de setembro de 1874 

•Regulamento Orgânico 
da Instrução Pública do 
Paraná, de 16 dejulho 
de 1876. '

•A ton . 286, de 14 de 
abril de 1884, para o 
provimento das cadeiras públicas de 
instrução primária 

•Regulamento de 
30/03/1891

•Regulamento do ensino 
popular de 24 de agosto 
de 1892 "

Fonte: Legislação Educacional Paranaense na segunda metade do século XIX. Organizado pela autora.

Esses documentos configuram-se como orientações normativas do exercício docente, 
que tem o objetivo de conformar e padronizar um corpo de professores determinando deveres 
a serem executados. Diante disso, temos três eixos que movimentam os mecanismos da 
legislação - produção, aplicação e interpretação - e cada um desses é formado por um grupo 
distinto. Embora considerando que a elaboração e aprovação de uma determinada lei se deu em 
uma relação dialógica com as “realidades” que buscava ordenar (ANJOS; SOUZA, 2016), 
distingue-se o Estado no lugar de produtor, muito em razão da publicação da lei; já  os inspetores 
gerais ocupavam concomitantemente três lugares -  como propositor, fiscalizador e também 
como cumpridor da lei; enquanto aos professores designava-se o lugar de executores das
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determinações, ainda que fossem parte de sua proposição. Vale destacar que este campo é 
entremeado por lutas de representações (CHARTIER, 2002), ou seja, as leis não se estabelecem 
sem tensões e disputas, pois nessa relação dialógica cada grupo tem a sua representação da 
realidade e é a partir desta que se orienta.

Para além de normatizar o ensino com a prescrição de regras, foi identificado que esse 
conjunto de leis apresenta em comum quatro temas (quadro n. 05): o que deveria ser ensinado 
nas escolas, ou seja, especificações quanto às matérias do ensino; como o professor deveria 
ensinar; como o professor deveria organizar o ensino/a escola; e como deveria ser a conduta 
desse professor dentro (e fora) da escola. Ora os artigos são mais detalhados, ora são mais 
objetivos, no entanto é preciso ler a lei ou o regulamento em sua integridade, pois verifica-se 
que alguns artigos são complementados ou retomados ao longo do texto legal, de forma a 
especificar alguma deliberação anterior ou posterior.

Os artigos relacionados ao como ensinar, como organizar a escola e como deve portar- 
se o professor são separados por uma linha tênue de distinção, apenas pelo título ao qual estão 
vinculados durante o texto. Todavia são itens que se integram e por vezes se confundem na 
prática do professor. Isso porque, organizar a escola está diretamente ligado ao como organizar 
o modo de ensinar ou ao como ensinar, e este por sua vez está estreitamente relacionado à 
conduta profissional e pessoal do professor.



Quadro 6: A “ordem” no ensino pela legislação escolar

Como ensinar Como organizar Como se portar
1856-1890 1891 | 1892

-  Ensino progressivo das 
matérias, do mais simples 
para o mais complexo;
-  Dividir a escola de 1a 
ordem em três classes;
-  Dividir a escola de 2a 
ordem em quatro classes;
-  Só haverá explicações 
das matérias acessórias 
uma vez por dia;
-  Ensino simultâneo por 
classes.

-  Ensino dividido por classes;
-  O Modo de ensino nas aulas de instrução primária elementar será o misto 
ou simultâneo mútuo;
-  Adotar-se-á o método intuitivo, fundado no conhecimento direto das coisas;
-  Os professores organizarão museus escolares, com plantas e minerais da 
região, pondo para isto em contribuição a curiosidade e diligência das 
crianças.
-  Cada sessão deve ser distribuída em diversos 
exercícios interrompidos apenas pelos dez 
minutos do recreio;
-  Os exercícios que demandam maior esforço 
de atenção, tais como os de aritmética, de 
gramática, de redação, serão feitos, de 
preferência, no princípio da classe;
-  As lições, leituras, exercícios, serão 
acompanhados de explicações orais e de 
perguntas;
-  As correções, em regra, far-se-ão no quadro 
negro. As redações serão revistas pelo 
professor, fora das horas escolares.

-  O ensino será o mais 
metódico possível. O 
professor terá em 
consideração a idade, a 
saúde, o temperamento, a 
capacidade e o andamento 
dos alunos;
-  Terminada a lição dará 
aos alunos um descanso 
que não exceda a 15 
minutos.

-  Enunciar-se com correção e pureza adaptando a linguagem, em que transmitir as ideias, ao grau do 
entendimento dos alunos e guardando no método de ensino as disposições legais e instruções que lhe forem 
dadas;
-  Portar-se com brandura e severidade, e fugir de acanhar os alunos por demasiada rigidez ou 
arrebatamento.
-  Ensinar com amor e zelo;
-  Procurar inspirar aos seus alunos os sãos preceitos da moral e da religião;
-  Enunciar-se de modo a ser compreendido pelos alunos;
-  Guardar nas escolas o silêncio, o respeito a regularidade;
-  Procurar inspirar aos seus alunos princípios de ordem, tolerância e modéstia;
-  Formar o caráter dos seus discípulos, pela oportuna aplicação dos preceitos morais, pelo exemplo das 
virtudes cívicas e feitos dos homens eminentes;
-  Esforçar-se pelo progresso mental e moral dos alunos;
-  Portar-se nos exercícios, lições e recreios como verdadeiro pai, de maneira a servir de modelo de conduta 
dos alunos;
-  Instruir os alunos subordinando quando possível o ensino à ordem de sucessão e dependência das 
matérias.

Fonte: Legislação Educacional Paranaense da segunda metade do século XIX. Organizado pela autora.

A partir do conjunto indicado no quadro n. 05, o quadro n. 06 apresenta, em síntese, os 
itens que, de certa forma, podem ser entendidos como orientações diretivas ao professor em 
relação ao seu ofício no interior de sua escola. Afora as matérias do ensino que tiveram
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acréscimos e/ou alterações ao longo do período em estudo80, os outros temas apresentam 
mudanças significativas somente no fim do período - nos anos de 1891 e 1892, como a variação 
de método a ser adotado e o plano e divisão do ensino; já  com relação às ações próprias do 
professor, estas pouco ou nada mudaram. Nesse sentido, o texto legal se repete com frequência, 
principalmente nos regulamentos, alterando apenas o n. do artigo ou algumas palavras de um 
para outro. Além dos artigos específicos, no decorrer dos textos são identificadas outras 
disposições não tão particulares, mas que também tratam do trabalho e desempenho docente, 
caso das determinações para os exames dos alunos, concursos de professores e as penas e 
advertências.

Art.106°. Os professores públicos que por ignorância, descuido, frouxidão ou 
má vontade faltarem ao cumprimento de seus deveres, exercendo a disciplina 
sem critério, deixando de dar aula sem motivo justificado, ou infringindo as 
disposições do presente regulamento, ficam sujeitos às seguintes penas: 
Admoestação. Repreensão. Multa até quarenta mil réis. Suspensão do 
exercício e de vencimentos até três meses. Remoção para cadeiras inferiores. 
Perda de cadeira. (PARANÁ, 1876).

O texto do artigo 106 está no Regulamento de 1876, mas pode ser encontrado em todos 
os sete regulamentos da instrução publicados no decorrer do século XIX na província 
paranaense. Este é um parágrafo importante na medida em que não só complementa artigos 
anteriores, mas sua prescrição é pensada como garantia de cumprimento de deveres. Ou seja, 
ao imputar penas para uma determinada “insubordinação”, os legisladores, mais 
especificamente os administradores do ensino, poderiam se ancorar na lei para requerer que 
todas as determinações fossem atendidas, pois um professor definitivo que não apresentasse 
bons resultados, que demonstrasse falhas em seu exercício como não apresentar alunos para 
exames, por exemplo, poderia receber algum tipo de repreensão. No entanto, não bastava seguir 
“o passo a passo” das regulamentações para que isso não ocorresse, outros fatores alheios aos 
esforços do professor acabavam por interferir nessa marcha, como já foi e será indicado em 
outros momentos.

Nessa coleção de documentos, destacam-se as leis que autorizam as reformas do ensino, 
os regulamentos decorrentes dessas leis e as instruções que detalham alguns aspectos dos 
regulamentos (quadro n. 07)81.

80 Em 1871 o texto do Regulamento determina que as matérias para as escolas femininas e masculinas sejam as 
mesmas; o Regulamento de 1876 tem o acréscimo do ensino de história e geografia para as escolas de 1a ordem; 
os textos dos Regulamentos de 1891 e 1892 também alteram o rol de matérias a serem ofertadas aos alunos das 
escolas primárias (Quadro n. 04).
81 As demais leis que complementam ou alteram apenas alguns itens não serão especificadas no quadro, mas serão 
indicadas no decorrer do texto quando necessário.
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Quadro 7: Legislação educacional direcionada à organização da Instrução Pública -  1856-1892

Fonte: Legislação Educacional Paranaense da segunda metade do século XIX. Organizado pela autora.

Desta série, deteremos nosso olhar nos regulamentos voltados para a instrução pública 
com foco no ensino primário, pois considera-se que estes documentos são mais “completos”, 
uma vez que tratam de forma mais abrangente das questões relacionadas à instrução pública. 
Além disso, aqueles que são decorrentes de leis de autorização de reforma (1871, 1876 e 1892), 
repetem seu conteúdo precisando determinados tópicos.

A estrutura dos regulamentos pouco difere de um para o outro, as deliberações estão 
divididas em: prescrições para as escolas -  condição e ordem geral, condições de admissão e 
matrícula, material, disciplina e exames e ensino particular; para os professores -  condições 
para o magistério público, nomeações, vantagens, penalidades, licenças, jubilações, 
habilitações, concursos, obrigações e deveres; Inspetoria de Instrução -  organização, 
obrigações e deveres dos inspetores gerais, de distrito, paroquiais/municipais. Alguns 
acréscimos ou mudanças são feitos de um para o outro em questão de conteúdo. Por exemplo, 
a partir do Regulamento de 1876 com a instrução dividida em três graus de ensino (primária, 
secundária e normal) incluiu-se incisos sobre a Escola Normal, já  no Regulamento de 1891 
foram adicionados os capítulos sobre Instrução Industrial e Fundo Escolar. Com relação às 
prescrições para a organização e ordem da escola, somente o primeiro Regulamento separa em 
subitens questões sobre a disciplina, matrícula e condições de admissão, nos documentos
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posteriores estes estão agrupados sob um mesmo título. Quanto a isso podemos supor, que por
não apresentar muitas mudanças e, portanto, familiar para quem deveria cumpri-la não era mais
necessário esmiuçar em vários artigos. Todavia, observa-se que, conforme avançam os anos e
a organização da instrução vai se delineando e estruturando, outros itens ganham
desdobramentos mais específicos. Vejamos os regulamentos a partir do ano de 1871: os
legisladores acharam necessário abrir um capítulo somente sobre as faltas, delitos e penas
dos/para os professores. No Regulamento de 1874, há um capítulo específico sobre as
habilitações dos professores, o mesmo acontece no Regulamento de 1876, o qual tem esse título
alterado para concursos (de professores). Separar e detalhar em um título específico significava
que aquele tópico deveria ser melhor compreendido, era, portanto, uma forma de dar destaque
a determinado aspecto a ser cumprido.

Quando uma repartição se acha dirigida por um chefe de qualidade e do 
merecimento do atual Inspetor Geral da instrução pública entendo que se lhe 
deve, por distinção, ceder o lugar, deixando-o expor por si mesmo o estado 
dos negócios que por ela correm. E por isso peço a V.Exa. permissão para 
transcrever integralmente, como o mais importante capítulo desta minha 
exposição, o luminoso relatório que me foi apresentado pelo Dr. Joaquim 
Ignacio Silveira da Mota, atual Inspetor Geral do ensino público da província. 
(CARVALHAES, 1857b, p. 38-39).

Como já  mencionado anteriormente, esses documentos normatizadores da instrução 
pública produzidos entre os anos de 1856 e 1859, foram obras do então Inspetor Geral Joaquim 
Ignacio Silveira da Mota, e podem ser considerados os mais expressivos entre a coletânea de 
leis sobre a instrução do período. Muito menos por serem os primeiros, mas por serem 
retomados como referência em documentos e ações posteriores por seu conteúdo e também pela 
pessoa que os elaborou. Como demonstram as palavras do Presidente José Antonio Vaz de 
Carvalhaes em seu relatório de fins de 1857, Silveira da Mota foi considerado, por alguns 
presidentes e demais inspetores, como figura notável politicamente por suas ações como 
inspetor do ensino, as quais foram de grande relevância para o avanço da instrução pública e, 
por consequência, da província.

Anjos e Barbosa (2013), demarcam que quando Silveira da Mota assumiu o cargo de 
inspetor da instrução pública já  havia na província uma rede de escolas, pois são identificáveis 
iniciativas, por parte dos responsáveis pela instrução, de reorganização desse segmento com a 
criação de novas escolas, contratação de professores e provimento de material. No entanto, 
enquanto inspetor, Joaquim colocou a escola em lugar primordial no projeto de administração 
da nova província (ANJOS; BARBOSA, 2013).

Ao iniciar seu relatório do ano de 1856, meses depois de assumir o cargo, Silveira da
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Mota afirmava que no estado de desorganização em que se achava o governo do ensino na 
província não era possível apresentar um grau de perfeição desejável e, deste modo, seu trabalho 
se mostrava imperfeito. O Inspetor asseverava também que “bem pouco lisonjeiro é o estado 
da instrução pública da província, que nos meios de propagar conhecimentos, se há conservado 
quase no mesmo estado, em que se achava outrora a antiga 5a comarca de S. Paulo” (MOTA, 
1856, p. 08). Diante dessa “desorganização”, Joaquim se propôs a ordenar o governo do ensino; 
foi para isso que formulou esse conjunto de documentos, além disso fez uso dos seus relatórios 
também como um meio de indicar demais encaminhamentos a serem seguidos. Segundo o 
Inspetor, entre as condições necessárias para melhorar o sistema em que se encontrava a 
instrução estava o aumento dos salários dos professores, a execução da lei sobre o ensino 
obrigatório, o incentivo aos estudos dos métodos de ensino “mais expeditos”, a necessidade de 
que os párocos e as municipalidades propagassem a importância da instrução e de que não 
fossem conferidos direitos políticos para aqueles que não soubessem ler e escrever (MOTA, 
1856). Cotejando os relatórios (principalmente o do ano 1856) com a legislação publicada, é 
possível perceber que Silveira da Mota foi bem minucioso em suas proposições, pois para cada 
“problema” apontado por ele um conjunto de instruções foi expedido.

As instruções de dezembro de 1856 foram despachadas com o intuito de “tirar o melhor
proveito do trabalho escolar e facilitar o ensino” (MOTA, 1856, p. 30-31), os professores
deveriam dividir suas escolas em três classes e observar o tempo de exercício em cada uma.
Silveira da Mota pensava em uma forma de aparelhar os professores com maneiras de fazer,
pois do seu ponto de vista,

para a maioria dos professores, a reminiscência das práticas em que foram 
instruídos, é a única lei que os dirige no trabalho escolar, e alguns tem 
procurado me dar conhecimento com o nome do sr. Fulano, que já faleceu, ou 
que existe em certo lugar, de quem tomaram o método porque ensinam, e se 
mostram zelosos por guardar, outros até essas mesmas tradições rotineiras 
faleceram-lhes. (MOTA, 1856, p. 29).

Ou seja, o inspetor procurava uma forma de dirigir os professores em seu trabalho 
escolar afim de que esses apresentassem um bom desempenho derivando em bons resultados. 
Além disso, embora mais adiante no relatório afirme que são poucos os bons professores que 
se encontram na província, não deixa de desqualificar o trabalho daqueles em exercício.

Sobre as concepções de Silveira da Mota, podemos levantar alguns pontos discutíveis. 
Anjos e Barbosa (2013) evidenciam que o Inspetor era um tanto conservador em suas ações, 
professava claramente uma educação dualista, diferenciada para as classes mais e menos 
elevadas -  para todas as classes os conhecimentos úteis a vida e para as classes mais elevadas
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o amor das ciências e das letras que embelezam a vida; conhecimentos úteis a vida para conduzir
os integrantes de todas as classes ao caminho da cidadania transformando-os em sujeitos
cumpridores dos seus deveres. Em outras palavras, ainda que a população fosse beneficiada
com a oferta e organização da instrução pública os objetivos em reformá-la não eram tão nobres.

E pois o esforço, que qualquer governo bem intencionado deve antepor a toda 
e qualquer consideração, será o de estabelecer a harmonia entre a instrução e 
a constituição do povo, porque aliás esta não passará de uma ficção perigosa 
para a felicidade dos cidadão, para o repouso do governo e para o bem estar 
da nação. No nosso sistema - instruir o povo é conferir-lhe maior soma de 
liberdade, e sendo uma condição d'ela, o perigo está na falta de instrução, 
assim como com ela perigam os governos absolutos. E muito bem se tem 
julgado, que, desde que o povo conhece os seus direitos, o único meio de
governá-lo será instruí-lo. (MOTA, 1856, p. 02, grifos meus).

Já com relação aos seus apontamentos sobre os professores, Joaquim tinha por 
convicção de que demarcar tempos, materiais, matérias, qual conteúdo deveria ser ensinado em 
determinada classe primeiro, qual o método a ser seguido, ou mesmo aumentar ordenados, seria 
o bastante para que os professores exercessem o ofício de forma satisfatória. Mas podemos nos 
perguntar se era mesmo suficiente? Por um lado, as fontes disponíveis nos sugerem que sim, já 
que encontramos nos documentos provindos dos professores referências de que se pautavam 
nessas orientações. Porém, essas mesmas fontes demonstram evidências de que tais orientações 
não eram suficientemente compreendidas ou eram facilmente assimiladas de outra forma e, 
portanto, não aplicadas conforme se sugeria. Se nos determos somente nos relatórios de
Joaquim, são diversos os trechos que expõem a limitação desses impressos.

Segundo o Inspetor, em sua proposta de regulamento, procurou “atender a todas as 
conveniências de ordem interna nas escolas”, com o intuito de “regular e uniformizar o ensino” 
definindo “o caráter e o fim da instituição”, demarcava ainda a disciplina e a definição do 
método de ensino simultâneo (MOTA, 1856, p. 30). Mas ao visitar as escolas no ano seguinte, 
posterior à publicação das instruções e do Regulamento, deparou-se com professores que 
encontravam dificuldade em aplicar o método adotado ou mesmo em dividir a turma em classes. 
Em estudo anterior (FRANÇA, SOUZA, 2012; FRANÇA, 2014) em que foram analisados os 
usos e apropriações dos métodos de ensino nas escolas primárias da província do Paraná, foi 
demonstrado que havia certa imprecisão na compreensão dos professores e até mesmo dos 
inspetores em configurar o método adotado, pois faltavam justamente diretrizes mais 
específicas para servir como guia. Desta forma, os professores faziam uso da, tão criticada pelo 
Inspetor, reminiscência das práticas em que foram instruídos ou se valiam do exemplo de outros 
professores, para executar o seu modo de ensino e organizar as suas escolas.
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O  e s ta d o  d a  a u d . .

Aventuro-me a  asseverar a  V.S.a. que em relação ao estado presente das coisas o estado da  minha 
aula é regular; não como desejo, e como era os anos anteriores; mas como o permite as 
circunstâncias das mudanças dos tempos; e sempre é uma vantagem os poder levar o ensino com 
algum a ordem e aproveitamento82.

O município de Castro, nos idos do século XIX, representou no Paraná “um local de 
atração”, pois foi um dos primeiros centros de povoamento do interior da província, ainda por 
sua importante posição e devido à sua ocupação territorial foi elevada à categoria de cidade em 
1857 (LAVALLE, 1999). Segundo Benilde Motim (1987), Castro se constituía lentamente em 
um centro com individualidade própria com o desenvolvimento de outras atividades 
econômicas para além do tropeirismo, e só passa a depender de Curitiba nas questões político- 
administrativas quando esta se torna Capital da Província, antes disso seu vínculo era mais forte 
com Sorocaba e São Paulo, com pouca comunicação com Curitiba (MOTIM, 1987). A cidade, 
localizada na região dos Campos Gerais, caracterizada por grandes campos com araucárias, 
imbuias, cedros, ocupados com grandes lavouras, pastagens e plantações, tinha sua economia 
assentada na posse de terras e na criação de animais, e entre os habitantes havia ainda uma 
significativa população de escravos. Os habitantes de Castro “eram, em sua generalidade, 
possuidores de escravos e terras”, no entanto, “além das famílias abastadas, a região também 
contava com uma população de trabalhadores pobres” -  agregados das grandes fazendas, 
capatazes, libertos e trabalhadores manuais (PINTO, 2013, p. 64).

Era nesta cidade que residia a professora Maria Cândida de Oliveira Mascarenhas83 e na 
qual estava instalada sua escola feminina de 1a ordem. Escola em que, em 1865, constava no 
mapa anual da professora o nome de 29 alunas matriculadas, das quais, 8 haviam se matriculado 
naquele ano, todavia, em se tratando de alunas frequentes a professora só podia contar com 18 
meninas.

Tema recorrente nos relatórios dos professores, a frequência escolar, já  foi mencionado 
em passagens anteriores do caminho até aqui percorrido: caso da professora Emília Erichsen 
que identificava uma permanência mais longa de suas alunas com o passar dos anos; ou mesmo 
do professor Jerônimo Durski quando de sua sugestão de que a matrícula dos alunos fosse 
realizada uma vez ao ano, o professor também se referia a pouca frequência dos alunos; e agora 
Maria Cândida que, ao enviar seu relatório anual ao Inspetor Geral de ensino (no ano de 1865),

82 MASCARENHAS, Maria Cândida, 1865, AP. 218, p. 208-211.
83 Também a professora Emília de Faria Erichsen e o Professor Pedro Saturnino de Oliveira Mascarenhas.
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apontava a irregularidade na permanência de suas alunas como uma das causas para o “estado 
(i)regular de sua escola”.

Aproximando mais a lente para a relação entre matrícula e frequência no período aqui 
em estudo, podemos perceber que esta se relaciona a demais aspectos da instrução primária -  
abertura e conservação das escolas, exames e vencimentos de professores, prática de ensino e 
habilitação docente -  inserindo-se em um debate maior sobre as determinações quanto à 
obrigatoriedade do ensino. Segundo Rita de Cássia Gallego (2011), “a construção e efetivação 
de um modo mais econômico de ensinar submetia-se, ainda, à estruturação e regularização de 
aspectos como a matrícula e a frequência, principalmente, pois dessas dependia a instauração 
de um fluxo regular” (p. 124).

Vinte e cinco devia ser o número mínimo de alunos frequentes efetivamente em uma 
escola de cidade para que o professor recebesse seus vencimentos integralmente entre os anos 
de 186684 e 187685. Vinte e cinco também foi o número mínimo de alunos frequentes 
determinado no ano de 189286 para que uma escola permanecesse funcionando. Houve ainda 
um período, entre 18 5 487 e 186 3 88, que ter mais de vinte e cinco alunos permanentes em uma 
escola previa o pagamento de gratificações ao professor. Entre 1863 e 1866 o professor perdia 
o direto às gratificações se tivesse menos de vinte alunos nas escolas das cidades, dezesseis nas 
vilas e doze nas freguesias; para comprovar a frequência em sua escola e receber seus ordenados 
regularmente o professor devia apresentar um mapa demonstrativo de sua aula, a partir de 1857, 
reforçado em 1866 quando o número subiu novamente para vinte e cinco alunos regulares89. 
Quarenta meninos em condições de aprender foi a condição expedida no ano de 1876 para que 
se pudesse criar uma escola elementar em qualquer localidade, o mesmo número foi 
considerado no Regulamento de 1892 para a criação de escolas nas “demais localidades”, sendo 
que nas cidades e vilas a quantidade deveria ser de sessenta crianças em condições de frequentar 
a escola e, quando esse número não fosse suficiente para a criação de duas -  uma para cada 
sexo - , criar-se-ia uma escola promíscua90. Estes números também são encontrados quando da 
“necessidade” de uma devida quantidade de alunos prontos/aptos nas matérias do ensino -  os 
exames de classes e os exames finais/anuais.

Números demasiados significativos porque representavam muito mais do que cifras a

84 Lei n. 144 de 21 de abril de 1866 (PARANÁ, 1866).
85 Regulamento orgânico da instrução pública (PARANÁ, 1876).
86 Lei n. 42 de 12 de julho de 1892 e Regulamento do ensino popular de 24 de agosto de 1892 (PARANÁ, 1892).
87 Lei n. 19 de 18 de setembro de 1854 (PARANÁ, 1854).
88 Decreto n. 97 de 11 de abril de 1863 (PARANÁ, 1863).
89 25 alunos em escolas das cidades, 16 nas vilas, 12 nas freguesias e 10 em outras localidades.
90 Escola em que era permitida a matrícula e frequência para meninos e meninas no mesmo espaço e tempo.



serem expostas em relatórios, mapas demonstrativos ou listagens de levantamento e 
classificação, representavam qualidade, capacidade e aproveitamento, também do aluno que 
frequentava a escola, mas do professor que a regia, do ensino que se ministrava e da instrução 
que se organizava.

Voltemos ao caso da professora Maria Cândida: a professora dizia que durante os
quatorze anos em que exercia o magistério só pode apresentar duas alunas para serem avaliadas
em exames finais, e pedia que o inspetor lhe fosse indulgente com suas falhas. Naquele ano de
1865, embora oito alunas novas tenham sido matriculadas, dez não frequentavam a aula
regularmente, um fato comum que impedia manter qualquer regularidade no ensino.

O poder dos pais é sempre superior a tudo, eles põem e tiram as filhas quando 
lhes convém mandam e deixam de mandar, quando assim julgam preciso; com 
três ou quatro anos de matrícula enfastiam-se, não atendendo as poucas 
semanas que seus filhos aproveitaram e afinal dizem: que não lhes é possível 
mais continuarem a mandar suas filhas! Neste ano haviam 02 alunas irmãs 
para fazerem exame geral a mais velha frequentava há 07 anos e a mais nova 
há 05, entretanto esta estava mais adiantada que aquela: por ter melhor 
compreensão e aplicação. Analisava, sofrível, sabiam usar das 04 operações 
para qualquer questão proposta; boa letra; ortografia; toda doutrina com 
explicação, definições de pesos e medidas, porém com a interrupção dos 
quatro meses de exercício não devem estar capazes para sofrer exames este 
ano. (MASCARENHAS, Maria Cândida, 1865, AP. 218, p. 208-211).

A primeira pergunta que podemos nos fazer a partir desse relato da professora relaciona- 
se ao tempo de frequência na escola e período de faltas das duas únicas alunas prontas para 
exames: as duas já frequentavam a aula há um tempo um tanto considerável (sete e cinco anos), 
no qual se supõe estarem mais do que preparadas, o período de quatro meses sem ir às aulas 
seria mesmo um impedimento para a aplicação do exame? Não seria, se a forma de organização 
do ensino fosse outra talvez. Lembrando a organização do ensino no interior de uma escola - a 
turma era dividida em classes de acordo com o adiantamento apresentado pelo alunado - a 
irregularidade na frequência se mostrava um agravante nesta organização. Por essa perspectiva, 
as duas meninas indicadas por Maria Cândida, apesar do tempo que estavam na escola, podem 
tê-la frequentado de forma irregular -  esses quatro meses sem ir à aula poderia ser recorrente. 
Além disso, as meninas poderiam ter passado para a 3a classe pouco tempo antes de deixarem 
a escola. Desta forma, é possível compreender a justificativa da professora.

Todavia, um tempo muito longo de permanência dos alunos na escola gerava certa 
desconfiança nos inspetores de ensino e governantes (lembrando que não havia na legislação 
uma determinação que definisse um tempo limite para que as crianças saíssem da escola), pois 
eles consideravam que os professores poderiam “atrasar” os exames finais dos alunos para 
manter certo número em sua escola todos os anos, de forma regular, que justificasse o
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recebimento de seus ordenados e gratificações. Encontramos em alguns documentos analisados 
essas acusações ao professorado, principalmente quando os inspetores cruzavam os números de 
matrícula, de frequência e de alunos apresentados a exames, o que implicava em uma ou outra 
lei, decreto ou artigo (em regulamentos) que tentasse regular isso de forma mais definitiva e 
efetiva.

Entretanto, esses dados se mostram muito subjetivos quando analisados de forma 
concreta nesse período. Assim como não era possível aos inspetores de ensino comprovarem se 
o que o professor apresentava era o que realmente acontecia em sua escola, o mesmo acontece 
conosco quando temos esses documentos em mãos. Com uma perspectiva contrária à dos 
inspetores que tinham por intuito a comprovação, a nossa não pretende comprovar este ou 
aquele dado ou afirmar quem estava correto (professor ou inspetor), mas compreender os 
motivos pelos quais isso poderia acontecer, além disso, em determinados momentos nos 
deparamos com ambiguidades que levam para um e/ou outro caminho. Embora os inspetores 
colocassem toda a responsabilidade sobre os professores, pois ficava sob sua responsabilidade 
apresentar (ou mesmo decidir se esse fosse o caso) quais alunos passariam de uma classe para 
a outra ou mesmo aquele que estivesse pronto para um exame final (lembrando que pela sua 
condição como professor isso era (é) extremamente válido), os inspetores de ensino também 
faziam parte desse movimento, uma vez que eram eles que avaliavam esse grupo de alunos, já 
que eram os responsáveis por definir se um aluno estava pronto ou não a passar para a outra 
classe no momento em que eram chamados para as bancas de exames. Em última instância, os 
inspetores, acompanhando esses alunos em seus progressos, teriam certo controle dos quais 
estariam “prontos” a encerrar sua permanência na escola, mesmo que ficasse a critério do 
professor “exibir” ou não todos os seus alunos.

Para que um professor recebesse a nomeação vitalícia, em 1865, precisava apresentar 
determinado número de alunos em exames durante cinco anos de exercício, condição que foi 
revogada em Regulamento posterior. Caso não apresentasse alunos prontos na primeira e 
segunda classe, o professor que não oferecesse justificativa estava sujeito a multas a partir de 
185991. Pela Lei n. 42 de 1892, um professor que deixasse de dar alunos a exames por três anos 
consecutivos seria dispensado, e no Regulamento do mesmo ano a classificação dos professores 
em cinco classes baseava-se no número de alunos que o professor apresentasse a exames 
durante seu exercício92 incidindo diretamente em seus salários.

91Instrução de 28 de novembro de 1859 e Instrução de 29 de novembro de 1859 (PARANÁ, 1859).
92 Art. 28. o professorado público do Estado fica distribuído em cinco classes pela maneira seguinte:
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Permeando essa regulamentação de índice de frequência e exames de alunos, estava a 
perspectiva de que uma escola que fosse bem frequentada (número e permanência) significava 
que estava à sua frente um bom professor, o mesmo para a quantidade de alunos apresentados 
a exames (de classes e finais). Ou seja, indicar alunos a serem examinados pelos inspetores de 
ensino regularmente atestava a capacidade do professor como um bom ou mau docente. Deste 
modo, não nos é difícil entender a justificativa apresentada pela professora Maria Cândida por 
ter tido somente duas alunas formadas em sua escola durante todo o período como professora e 
por não ter nenhuma naquele ano. E é possível destacar, com base nas fontes, que a habilitação 
do professor era apenas um dos fatores que interferiam nessa relação imbricada entre frequência 
regular, quantidade de alunos “formados” e “avanço” na instrução.

Segundo o professor Geniplo Pereira Ramos, da cadeira de Rio Negro, o motivo dos 
pais tirarem seus filhos da escola ou não os mandarem para ela estava na utilização destas 
crianças para o trabalho (os pais tiravam os filhos da escola para ajudarem em casa -  na roça, 
plantações ou fabricação de erva-mate), mas também porque os pais diziam que não queriam 
que seus filhos aprendessem a ler porque estes seriam obrigados a trabalhar em serviços 
públicos e se não soubessem o máximo que lhes aconteceria era o serviço na guarda nacional 
(RAMOS, Geniplo Pereira. 1863, AP. 159, p. 141-142). Maria Cândida e Emília Erichsen, 
afirmavam que os pais tiravam as meninas da escola assim que elas aprendiam a ler e a escrever, 
o que era o mínimo para o casamento. Junto as suas justificativas ou ponderações acerca dos 
motivos que levavam as crianças a saírem da escola ou mesmo não a frequentarem, estes 
professores pediam ao governo que a fiscalização fosse mais dura com os pais, que leis fossem 
promulgadas para que os pais mandassem e mantivessem seus filhos na escola.

Depois de não apresentar alunos a exames no ano de 1869, o professor Jerônimo Durski, 
em Palmeira, enviava uma carta de resposta a um ofício do Inspetor Geral do ensino, 
argumentando que não entendia as palavras da Inspetoria sobre seus procedimentos. Não 
tivemos acesso até o momento ao ofício recebido pelo professor em maio de 1870, mas por suas 
palavras contrapondo alguns itens é possível termos uma imagem do conteúdo do mesmo. Pelos 
escritos do professor, o ofício da Inspetoria já  era uma resposta a uma carta anterior de Jerônimo 
Durski, talvez ao seu relatório e mapa demonstrativo do ano de 1869, nos quais o professor

1. Classe: compreende os professores que houverem dado a exames finais oitenta alunos pelo menos;
2. classe: compreende os professores que houverem dado a exames finais sessenta alunos pelos menos;
3. classe: compreende os professores que houverem dado a exames finais quarenta alunos pelo menos;
4. classe: compreende os professores que houverem dado a exames finais vinte alunos pelo menos;
5. classe: compreende os que houverem dado a exames finais até vinte alunos.
(PARANÁ, 24/08/1892)



indicava sua dificuldade em ter alunos capacitados devido à falta de pontualidade dos mesmos
e retirada de outros da escola. O professor mostrava-se contrariado com as acusações da
Inspetoria, porque em nenhum momento deixou de comunicar “seus esforços”, tanto para
manter os alunos na escola como para tirar bom aproveitamento deles, indicando isso em
documentos enviados desde 1868, pedia então que o inspetor se dignasse a comparar seus
mapas e relatórios. Sobre as faltas em suas aulas e não permanência de alguns alunos, o
professor relembrava uma visita feita à Inspetoria no ano anterior (em Curitiba) e a conversa
que teve com o Inspetor Geral; nas palavras do professor, quando foi consultado sobre o que
deveria fazer com os alunos que iam apenas alguns dias para a escola, o Inspetor recomendou
que estes fossem apagados do livro de matrículas. Sobre não ter apresentado até o momento
alunos em condições de serem examinados, Jerônimo não negava tal fato, todavia argumentava
que pelos preceitos do Regulamento em vigência, um professor só conseguiria apresentar
alunos para exame depois de três anos que estes entrassem na escola, “e ainda se o professor
trabalhasse muito e os alunos tivessem pontualidade” (DURSKI, 1870).

Eu não tenho necessidade de aplicar mais esforços que V.S.a. me tem 
recomendado, por uma razão, que não posso. Assim como um copo cheio de 
água não admite mais alguma quantidade, porque a parte supérflua faz 
derramar-se; também eu não posso fazer mais do que tenho feito. Cada dia 
desde nove e meia hora da manhã até meio dia; e depois de uma e meia até 
quatro horas da tarde, que faz por justo cinco horas, foram e são sempre 
preenchidas como minha diligência toda. Se V.S.a. tem recebido alguma 
participação contrária, é uma mentira pura e diabólica. Por isso rogo mui 
humildemente, V.S.a. digne-se vir aqui no lugar e visitar a minha escola; mas 
sem ódio e sem tomar alguma parte particular, assim como convém a um 
Inspetor Geral - digno daquele emprego; e proceder tudo com sangue frio 
pelas regras da Pedagogia e honestidade. O exame eu posso fazer hoje - V.S.a. 
não há necessidade de esperar até o fim do ano; porque, saindo-me alguns da 
escola que são melhores (pelo costume do lugar) antes do fim do ano, com 
quem eu hei de fazer o exame? Eu digo hoje posso fazer o exame, mas um 
exame correspondente ao tempo de ensino, idade dos alunos, e todas as 
circunstâncias claras que existem e que são prováveis para o meu trabalho. 
(DURSKI, Jerônimo, 1870, AP. 336, p. 156-162).

Jerônimo levantava a questão “tempo e pontualidade” como resultante das “condições 
desfavoráveis” de sua escola, era necessário mais tempo para formar os alunos nas matérias 
estipuladas para o ensino, mas para isso era preciso que os alunos fossem regulares em sua 
frequência nas escolas. Os professores entediam que para que mais alunos se matriculassem em 
suas escolas e para que estes continuassem nela ela preciso “forçar” os pais a enviarem os filhos 
para as aulas com a obrigatoriedade do ensino, em alguns relatórios professores definitivos 
sugeriam que este seria um modo de obter certa regularidade no ensino. Vê-se aqui que “a
frequência era, assim, aliada na concretização das práticas pedagógicas do ensino simultâneo”
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(GALLEGO, 2011, p. 124).
A determinação da obrigatoriedade foi tema recorrente nos relatórios dos 

administradores provinciais, com pareceres favoráveis e contrários à sua efetivação. Gizele de 
Souza e Juarez dos Anjos (2013) demarcam três “grandes obstáculos” para a efetivação do 
ensino obrigatoriedade no Paraná no século XIX, com base em análises sobre a legislação, 
relatórios de presidentes da província, jornais do período e outros documentos: a “insuficiência 
de escolas para a oferta do ensino e a impossibilidade da província em aumentar seu número”, 
“a pobreza das famílias” e a efetivação de um levantamento cuidadoso do número de crianças 
em idade escolar (SOUZA; ANJOS, 2013, p. 193-194). Segundo os autores, foi a partir e junto 
desses três fatores que as determinações nas legislações para o ensino foram formuladas, como 
a delimitação da idade que as crianças deveriam entrar/frequentar a escola, ou a demarcação de 
uma área de abrangência para esta obrigatoriedade que dispunha sobre uma devida distância 
entre alunos e escolas, e o auxílio às famílias que não tinham condições de manter seus filhos 
na escola. Souza e Anjos (2013) ainda apontam que das cinco leis93 que dispuseram sobre a 
obrigatoriedade, o Regulamento para o ensino obrigatório de 1883 foi o que obteve melhores 
resultados “sensível e comemorado pelas autoridades provinciais -  ao menos até o ano de 1886” 
(p. 195).

Depois que muito representei a diretoria geral nos meus relatórios dos anos de 
1879, 1881 e 1882 acerca da necessidade de pôr-se em execução o 
Regulamento que tornou o ensino obrigatório, e que S. Exa. O Sr. Dr. Luis 
Alves de Oliveira Bello, digno Presidente desta província, promulgou o 
regulamento de 3 de dezembro de 1883, mandando pôr em execução o ensino 
obrigatório, e nomeou os superintendentes, para de conformidade com o art. 
12° §1°, 2° e 3, promover a frequência escolar, estimulado a indiferença dos 
pais, que por desleixo, não mandavam seus filhos à escola, e reagindo com os 
meios coercivos que o regulamento prescreveu contra a obstinação rebelde 
dos pais, parece que a instrução neste lugar vai tomando outro pé de 
prosperidade como era nos anos de 1877 e 1878. Não tem havido tantas faltas 
da parte dos meninos como era outrora e sem motivos plausíveis. A sanção 
penal do art. 37° e 39° do regulamento citado tem chamado a atenção dos pais 
e tutores para o fiel cumprimento do art. 5° e 6° do regulamento. Apenas há 
decorrido cinco meses que se põe em prática, neste lugar a execução da lei do 
ensino obrigatório a experiência já tem demonstrado do que foi de suma 
utilidade a obrigatoriedade do ensino. O povo por ora não compreende a 
utilidade de que dá a obrigatoriedade do ensino, mais tarde se hão de 
comprometer desta urgente necessidade. (MASCARENHAS, Pedro Saturnino 
de Oliveira, 1884, AP. 713, p. 200-202).

Os professores vivenciavam a obrigatoriedade do ensino na prática; viam as matrículas

93 Regulamentos do Ensino Obrigatório Lei n. 17 de 14 de setembro de 1854, Regulamento de 08 de abril de1857, 
Regulamento do Ensino Obrigatório 03 de abril de 1874, Regulamento do Ensino Obrigatório de 06 de julho de 
1877 e Regulamento do Ensino Obrigatório 03 de dezembro de1883.



aumentarem, acompanhavam a regularidade da frequência dos alunos na escola, assim como 
mais escolas eram criadas e mais professores adentravam no magistério, e isso fica evidente na 
transcrição anterior de parte do relatório do professor Pedro Saturnino (1884). E nos é possível 
acompanhar, pelos documentos analisados, que a matrícula teve um aumento significativo, que 
a diferença entre alunos matriculados e frequentes diminuiu progressivamente, resultando na 
criação e provimento de novas escolas. Segundo Oliveira (1986) e Souza e Anjos (2013), esse 
êxito “efêmero” se deu devido a algumas especificidades presentes na lei de 1883, “foi por 
colocar a escola mais próxima da criança e da família, por conseguir levantar os meios de vestir 
e dar materiais às que viviam na pobreza, e por conhecê-las, a todas e a cada uma (...) que a lei 
do ensino obrigatório de 1883 alcançou o sucesso, que as anteriores não obtiveram” (SOUZA; 
ANJOS, 2013, p. 198).

Ao mesmo tempo em que podemos perceber que o discurso dos administradores, de que 
da qualidade do trabalho docente dependia o índice de frequência e matrícula, se mostrava 
“inconsistente”, pois “a incapacitação de alguns poderia concorrer para a menor motivação à 
frequência escolar, mas não constituía a razão primordial” (OLIVEIRA, 1986, p. 114), este 
permanecia colado ao discurso de que era necessário melhorar e investir na habilitação destes 
professores que atenderiam esse contingente de alunos que estava em crescimento, 
principalmente dos futuros professores, porque mais alunos significava mais escolas e mais 
escolas significavam mais professores. E a partir disso, podemos acrescentar mais um 
“obstáculo” aos três indicados por Souza e Anjos (2013), o de conseguir um número equivalente 
de professores habilitados ou professores em condições de ensinar ao número de escolas 
criadas.

O  estado da escola...
Felizmente a  escola que tenho a  honra de reger, acha-se hoje funcionando em uma casa especial, 
m andada por mim construir de propósito para esse fim , a  qual consta de uma sa la  com três 
janelas envidraçada na frente e duas ditas nos fundos com vinte e cinco palmos de frente sobre 
quarenta e três de fundo, toda forrada e soalhada; e um corredor de espera ao lado com oito 
palmos de largura e trinta e cinco de fundo94.

Nesta província (do Paraná), é licito dizê-lo, muito se tem feito em pról da 
instrução pública. Compreendendo que este ramo do serviço público tudo 
merece, o legislador provincial não tem hesitado em voltar-lhe uma despesa 
que corresponde a 4a parte da receita da província. Nenhuma localidade 
reclamou ainda uma escola, que não fosse imediatamente satisfeita. 
Promulgam-se todos os anos leis e regulamentos sobre o ensino, sente-se o 
poderoso esforço que se faz para desenvolver a instrução pública, e
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94 TEIXEIRA, Francisco Antunes. 1863, AP. 171, p. 59-62.



compreende-se que todos estão de acordes neste grandioso pensamento. 
(LINS, 1876, p. 42).

No processo de constituição e afirmação regional, e atrelado a projetos mais amplos do 
governo imperial, afirmar-se como província implicava também empregar esforços na melhoria 
da instrução pública. Nos relatórios apresentados pelos presidentes da província, a instrução 
pública desponta como um remédio que aplacaria a ignorância e a falta de bons costumes da 
população e, no intuito de expandi-la, aspirava-se educar e civilizar esse contingente em 
crescimento.

Para Magnus Roberto de Mello Pereira, a grande parcela da população 
paranaense ao longo do século XIX era vista como não morigerada. A 
expressão, hoje em desuso, remetia a hábitos e costumes que não condiziam 
com o ideário de civilização que se vinha construindo no Paraná, calcado na 
positividade do trabalho e da acumulação. Por essa razão, houve uma forte 
preocupação com a morigeração dos costumes, especialmente por meio da
legislação, tanto no âmbito regional quanto local, visando regular a vida dos 
paranaenses, difundindo hábitos considerados adequados à vida urbana. Uma 
importante ferramenta para a efetivação desse projeto, como nas demais 
províncias do Império, foi a oferta da instrução primária gratuita, por meio 
da escola pública, estendida ao grosso da população. (ANJOS; BARBOSA, 
2013, p.160, grifos meus).

Imposta neste lugar de recuperação e transformação, muitas foram as tentativas das 
autoridades provinciais para a sua organização (da instrução primária) de modo a atingir esses 
objetivos. E a isto se referia o Presidente Lamenha Lins em seu relatório: às diversas investidas,
sejam as bem-sucedidas ou as malfadadas, que haviam sido feitas durante os 23 anos de
existência da província com relação à instrução pública. Sob a presidência de Lamenha Lins 
uma nova reorganização fora proposta pela promulgação da Lei n. 456 (12/04/1876), que 
autorizava a reforma do ensino e instituía a Escola Normal da província, e do Regulamento 
Orgânico de Instrução Pública (16/07/1876). Antes desses documentos, três outros 
regulamentos conduziram a instrução pública, além de um conjunto de demais leis que 
modificaram a sua conjuntura. Entretanto, o Regulamento de 1876 não foi o último neste 
cenário de intervenções, e nos anos seguintes até o fim do século XIX, outros mais foram 
determinados (Quadro n. 08).



Quadro 8: Conjunto de leis e regulamentos que incidiram diretamente sobre a instrução 
pública no Paraná -  2a metade do século XIX

Data Documento legislativo
27/12/1856 Instrução Geral -  contendo o plano e divisão do ensino nas escolas
08/04/1857 Regulamento de ordem geral para as escolas de instrução primária
15/04/1871 Lei n°. 290 Reforma da instrução pública da província
13/05/1871 Regulamento da instrução pública primária
06/04/1874 Lei n°. 381 - Estabelece o ensino obrigatório
01/09/1874 Regulamento da instrução pública primária
12/04/1876 Lei n°. 456 -  Autoriza a reformar a instrução pública da Província
16/07/1876 Regulamento Orgânico de Instrução Pública
06/07/1877 Regulamento para o Ensino Obrigatório da Província
30/11/1882 Lei n°. 712 -  Autoriza a reformar a instrução pública da Província
03/12/1883 Regulamento do ensino obrigatório
30/03/1891 Regulamento para a instrução pública do estado
14/05/1891 Regulamento do ensino obrigatório
12/07/1892 Lei n°. 42 - Reforma do ensino popular do estado
24/08/1892 Regulamento do ensino popular
31/12/1894 Lei n°. 136- Reforma do ensino público do estado
09/02/1895 Regulamento da Instrução Pública do Estado do Paraná

Fonte: Legislação Educacional Paranaense da segunda metade do século XIX.

Maria Cecilia Marins de Oliveira (1986) demonstra em seu trabalho sobre a educação 
na província do Paraná, a partir dos relatórios dos presidentes entre os anos de 1854 a 1889, o 
quanto se expandiu o número de escolas públicas (e particulares) providas, assim como a 
quantidade de alunos/as frequentes. No contexto estudado por Oliveira (1986), a quantidade de 
escolas públicas providas chegou a mais de 170 em determinados anos, devido a determinação 
da obrigatoriedade do ensino, e ao final do período a província contava com mais de 130 
escolas. Um número pequeno considerando a quantidade de meninos e meninas que estavam 
em idade escolar e deveriam estar na escola, mas significativo se compararmos com a quantia 
de 26 em meados da década de 1850. Oliveira (1986) também afirma que esses números são 
relativos, uma vez que nem todas as informações chegavam aos presidentes para que pudessem 
acrescentar aos seus relatórios, portanto os números poderiam ser outros. Um ponto a se 
problematizar a partir das considerações da autora, com base em estudo anterior (FRANÇA, 
2014), é de que um dos fatores que influenciaram na expansão (ou não) da rede escolar ou 
efetivação de uma determinada reforma (materializadas nos regulamentos) foi o valor dos 
recursos destinados para a educação, que muitas vezes se mostravam insuficientes para atender 
todas as demandas ao se criar e prover uma escola, pois criar uma escola implicava na 
contratação de professores e fornecimento de material como condição básica, além de manter 
as que já  existiam.



No entanto, mostrar-se insuficiente não significava não haver investimento. Maria 
Cristina Gouvêa (2007), em texto que procura problematizar certas concepções legitimadas na 
historiografia da educação brasileira, chama a atenção para esse aspecto. Segundo a autora, já 
temos estudos95 que demonstram que a escola constituía um dos principais itens de destinação 
de recursos, mas arrecadar impostos em uma província “recente e pouco estruturada, comum a 
população empobrecida, determinava uma verba insuficiente para a manutenção e ampliação 
de um sistema eficiente de ensino” (GOUVÊA, 2007, p. 129).

Vejamos um quadro apresentado no ano de 1882, pelo Presidente da província, Carlos 
Augusto de Carvalho, em seu relatório (reproduzido no quadro n. 09), com um balanço dos 
gastos (ou recursos destinados) à instrução em relação à receita geral da província por um 
período de dez anos (1871-1882) 96. Nas palavras do Presidente, encontra-se a afirmação de que 
a organização do quadro servia para indicar (à Assembleia Legislativa) “o esforço que fez a 
província para manter um serviço cujos resultados tem ficado aquém de sua expectativa” 
(CARVALHO, 1882, p. 43).

Quadro 9: “Quadro comparativo da receita da Província do Paraná e sua despesa com a
instrução pública”.

Exercício Receita Despesa
1871-72 682:309$273 62:083$249 1/10,99 - 9,1%
1872-73 664:582$213 74:405$496 1/8,93 - 11,19%
1873-74 696:748$622 70:660:686 1/9,8 - 10,14%
1874-75 507:568$989 77:489$003 1/6,55 - 15,26%
1875-76 702:903$940 90:04$636 1/7,80 - 12,8%
1876-77 684:119$601 102:585$453 1/6,67 - 14,99%
1877-78 914:791$642 90:244$704 1/10,14 - 9,87%
1878-79 771:348$846 85:692$787 1/9 - 11,11%
1879-80 756:368$590 97:486$227 1/7,75 - 12,9%
1880-81 709:395$865 103:737$026 1/6,83 - 14,62%
1881-82 - 115:740$176

Fonte: Relatório do Presidente da Província do Paraná, Carlos Augusto c 
Carvalho, de 01/10/1882 (destaques meus).

Embora o quadro apresentado pelo Presidente abarque apenas um terço do período aqui 
estudado, nos vale para entrever e dimensionar o valor do montante destinado a manter a

95 Gouvêa indica os trabalhos: FARIA FILHO, 2001; MONARCHA, 1999; NUNES, 2002.
96 A maior parte do recurso destinado para a manutenção da instrução pública servia para o pagamento dos 
professores, entre 75% a 85% do valor total dependendo do ano em exercício.
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instrução pública na província (assim como o queria o Presidente). Mais do que isso, as cifras 
nos permitem visualizar numericamente um discurso de “escassez” ou “fartura” em relação à 
manutenção da instrução pública para além de concordar ou não com essa perspectiva 
propagada pelos presidentes e inspetores. Nota-se entre os anos apresentados que a receita do 
ano de 1874-75 foi a menor, no entanto foi o ano em que a instrução teve mais investimento 
(15,26%). Já o ano de 1877-78 apresenta-se com o maior rendimento e com, praticamente, a 
menor porcentagem destinada para a instrução (9,87%), mas segundo o Presidente, autor do 
quadro, esses valores indicavam um contínuo investimento em um serviço que não condizia 
com os gastos feitos. Todavia, o quadro nos mostra que a receita da província não era constante, 
ora aumentava ora diminuía, assim como a “despesa” com a instrução, que seguia o mesmo 
ritmo, mas não na mesma proporção apresentada pela receita. Ou seja, a partir do quadro 
podemos notar também que o valor da despesa com a instrução não dependia necessariamente 
do aumento na arrecadação anual da província.

Nos discursos dos presidentes da província e inspetores de ensino a insuficiência de 
capital para a instrução, justificava ainda a dificuldade na determinação da obrigatoriedade do 
ensino, embora tenha sido estabelecida e promovido o acesso a um contingente maior de 
crianças ao longo do período, mesmo tendo suas limitações97.

Diante disso, reformar e promover a instrução significava ocupar-se de temas mais 
específicos que mereciam maior atenção, entre estes os conteúdos que deveriam ser ensinados, 
materiais destinados ao ensino, melhor definição do público a quem se destinaria a escola 
(obrigatoriedade), organização e distribuição das escolas e de que forma seria a seleção e 
habilitação dos professores. Diante desta configuração podemos enxergar como o processo de 
escolarização ganha força neste período e como a escola vai se tornando a instância formadora 
privilegiada (GOUVÊA, 2007).

Segundo Maria Cristina Gouvêa (2007), a escola se consolida como espaço privilegiado 
de formação de indivíduos civilizados na Modernidade e essa escola moderna por sua vez 
“(re)inventa a criança e vice-versa” (p. 122). Além disso, a autora pontua que o período histórico 
do século XIX “refere-se a um momento fundamental na produção histórica da associação: 
criança/escola” (GOUVÊA, 2007, p. 123), uma vez que esta fase se caracteriza pela 
constituição de sistemas de ensino voltados especialmente para a escolarização de um 
contingente específico da população -  meninos e meninas entre 7/8 e 12/14 anos (GOUVEA,

97 ANJOS, J. J. T. ; SOUZA, G. . A Criança, os Ingênuos e o Ensino Obrigatório no Paraná. In: VIDAL, D. G.; 
GASPAR da SILVA, V. L.; SÁ, E.. (Org.). Obrigatoriedade Escolar no Brasil. 1a ed. Cuiabá: Editora da UFMT, 
2013, v. 1, p. 189-208.
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2007). Em contexto europeu esse também foi um período em que a escolarização foi assumida
pelo Estado como responsabilidade, ademais foi tomada como estratégia de coesão nacional,
pois tinha-se o objetivo de promover um estado civilizado e o meio para atingir esse fim era
fornecer instrução elementar ao maior número da população. Verifica-se que embora houvesse
semelhanças nos discursos sobre a escola, as dinâmicas sociais de cada região resultaram em
distintas práticas históricas, caso do Império Brasileiro, que mesmo tendo as nações europeias
como exemplo em seus objetivos civilizatórios, os resultados obtidos dependeram das
condições do contexto nacional (GOUVÊA, 2007).

O Brasil vivia um momento de fundação de um Estado nacional, com um 
governo central e províncias com responsabilidades diversas, num território 
especialmente extenso e com uma população diferenciada e heterogênea, 
social e racialmente (“at last, but not at least”), atravessada pelo regime 
escravista. Tais questões fazem emergir um país em que o ideal de
implementação de uma sociedade moderna, no molde dos países europeus
ditos civilizados, foi caracteristicamente carregado por conflitos. (GOUVÊA, 
2007, p. 124).

Ainda segundo Gouvêa (2007), “escolarizar a população pobre e livre dispersa por todo 
o território nacional implicaria na produção e legitimação da instituição escolar” (p. 124). No 
entanto, a autora evidencia que devido a conjuntura homogênea do período (Colônia, 
Monarquia e República), esse projeto de escolarização configurou-se, a partir de políticas 
educacionais variadas, com diferentes contornos e sentidos, mas foi exatamente nesse mesmo 
período, mais especificamente na segunda metade do século XIX, que “com a expansão 
econômica, a industrialização, a ampliação dos núcleos urbanos e, principalmente, a 
desintegração do regime escravista, a escola, foi alvo de políticas públicas mais estruturadas e 
investimentos mais significativos” (GOUVÊA, 2007, p. 125).

Maria Cândida de Oliveira Mascarenhas tinha sob seus cuidados no ano de 1858 trinta 
e três alunas frequentes, divididas em três classes como dispunham a instrução de 1856 e o 
Regulamento do ano seguinte, com móveis fornecidos em 1857 pela Inspetoria, segundo 
informações suas e dos inspetores de ensino, sua escola “tem proporções e é na casa da 
habitação da professora” (MOTA, 1858, p. 28). Chama-se a atenção para a condição do espaço 
da escola, que estava situado na casa da professora. Embora a legislação determinasse que as 
municipalidades deveriam fornecer casas para abrigarem as escolas e proibia o professor de 
habitar no mesmo edifício (PARANÁ, 1857), na prática não era o que acontecia efetivamente. 
Efetivamente, os professores tornavam-se responsáveis por encontrar um espaço adequado para 
a instalação dos alunos e abrigo da escola. A legislação também estipulava que quando os 
municípios não tivessem condições de providenciar um edifício, os cofres da província
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forneceriam recursos para o pagamento do aluguel de uma casa para instalar a escola. Por alguns 
relatos de professores podemos observar que essa quantia designada para o pagamento do 
aluguel configurava-se como uma ajuda de custo para esses professores, pois não cobria o valor 
total da locação, em alguns casos o auxílio também demorava a chegar nas mãos dos 
professores.

No ano de 1855 a professora Maria Cândida solicitava junto ao inspetor de ensino “uma 
quantia qualquer” para o aluguel de uma casa na qual “melhor, e com decência necessária possa 
cumprir com os deveres do magistério, visto que há a falta de edifícios públicos”. Maria 
Cândida tinha neste ano sob sua tutela 34 alunas e por isso carecia de uma “casa com largueza; 
e cômodos necessários” para acomodar suas alunas de forma a promover o ensino 
(MASCARENHAS, 1855). A tesouraria da província, diante do pedido da professora, autorizou 
o dispêndio da quantia de 5$000 (cinco mil réis) mensais “visto que em Castro se encontra um 
prédio com as acomodações necessárias pela quantia de 10$000 (dez mil réis)” (SILVA, 1855).

Poucos meses depois, a professora enviava novo pedido à Inspetoria de Ensino, desta 
vez solicitando uma explicação para o “corte” no auxílio recebido. Segundo a professora, fora- 
lhe diminuído o benefício de cinco mil réis mensais que recebia para dois mil réis com a 
definição feita pela Tesouraria. Na justificativa do chefe desse departamento do governo, fora 
feita uma tabela com os valores condizentes para locação de uma casa/ edifício para as escolas 
de acordo com o local (por cidade, vilas, freguesias e bairros) em que estava situada, e, seguindo 
a tabela, as escolas da cidade de Castro receberiam o benefício de 24$000 (vinte e quatro mil 
réis) anuais, isso porque o auxílio não era destinado para o pagamento integral da casa, mas sim 
como um “adjutório98”, uma vez que esta também servia de moradia para o professor. Jesuíno 
Marcondes, que ocupava o cargo de Inspetor Geral de ensino naqueles primeiros anos de 
província, mostrava-se contra essa medida do governo. Em um parecer seu sobre o ofício 
enviado pela professora, o Inspetor afirmava que esse tipo de deliberação onerava ainda mais 
as despesas dos professores; se com o planejamento estipulado a tesouraria tentava diminuir o 
encargo para o professor, ao definir valores de acordo com a localidade “tornou mais penosa a 
situação” porque em algumas dessas localidades a quantia era insuficiente, o que provocava 
“sacrifícios” da parte do professor para garantir o pagamento (OLIVEIRA e SÁ, 1865, 
IIP159.22). O Inspetor não explicita, mas por seus escritos podemos supor que alguns dos 
valores não chegavam sequer à metade da quantia necessária, como no caso da professora Maria 
Cândida. Diante disso, Jesuíno Marcondes sugeria que os valores fossem revistos e que de

98 (ad.ju.tó.ri:o) - 1. a. Que ajuda, auxilia. 2. sm. Ajuda, auxílio, socorro. Dicionário Caldas Aulete 
(http://www.aulete.com.br).

http://www.aulete.com.br


116

algumas localidades fosse dobrado. Não nos é possível afirmar se Maria Cândida continuou a
lecionar na mesma casa nos anos seguintes, porém também não foi encontrada nos documentos
consultados qualquer informação de troca. Além disso, em seus relatórios e dos inspetores de
ensino alguns indícios sugerem que a escola permaneceu no mesmo lugar.

Os prédios na província que servem para as escolas do ensino primário, são 
em geral, mal situados, tendo salas acanhadas que não oferecem os cômodos 
necessários para o fim que deviam prestar; algumas vezes essas salas de 
paredes sujas, sem assoalhos, nem tetos, apresentam a vista um aspecto 
repugnante. Todas as escolas funcionam em casas particulares alugadas pelos 
respectivos professores que recebem dos cofres públicos uma quantia para 
aluguel da sala ocupada pela aula. Mas não são manifestamente insuficientes 
as quantias marcadas para muitas dessas escolas, e desta sorte nem sempre os 
professores conseguem casas regulares, ou quando as conseguem em boas 
condições, são obrigados a despender do seu com a sala de aula para completar 
a quantia que por ela pagam. (SOUZA, João Franco de Oliveira. 1872, p. 10).

O Inspetor Geral João Franco, em 1872, salientava que para além de aumentar o valor 
do repasse para que os professores pudessem pagar os aluguéis das casas em que a escola 
funcionava, era necessário construir prédios escolares específicos como acontecia em outras 
províncias. No acompanhamento da legislação, quanto às despesas para a instrução pública, é 
possível perceber que em anos posteriores a tabela de valores para o auxílio com o aluguel das 
casas não sofreu significativas alterações. Todavia, o Regulamento publicado no ano de 1876, 
determinava que enquanto não houvesse edifício público próprio para a escola, “a província” 
instalaria os professores da capital, assim como suas famílias, em casa com cômodos suficientes 
para moradia e dependência escolar, “à juízo do Inspetor Geral”, e nas outras localidades sob a 
atenção do inspetor municipal.

Outro professor que enfrentou dificuldades com a instalação de sua escola foi Antonio 
Ferreira da Costa, quando foi removido para a cadeira masculina de Curitiba em 1863. Em 
relatório anual enviado à Inspetoria, no ano de 1865, mostrava-se descontente com a situação, 
pois quando lecionava em Guaraqueçaba a escola era em sua própria casa, quando foi removido 
teve que vender os bens que possuía, e chegando à capital Curitiba, “onde os gastos são muito 
elevados”, precisou instalar-se numa casa alugada com sua família, a qual ainda abrigaria a 
escola a seu cargo. Antonio relatava que isso prejudicava o trabalho do professor e questionava 
como esse professor que deveria dar o exemplo, com gastos tão altos (com aluguel, alimentação 
e vestimentas), vestir-se-ia de forma adequada ou mesmo conseguiria manter os seus filhos na 
escola (COSTA, 1865, AP. 219, p. 20-29).

Para além do fato da escola ser nas dependências das casas dos professores, ou mesmo 
o pagamento ou não do auxílio por parte da província para as despesas com o aluguel,
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questiona-se ainda de que forma os professores acomodavam todos os seus alunos em uma sala 
de sua residência. Havia na província, escolas com mais de 50 alunos, e em alguns relatórios, 
os inspetores de ensino se referem à escola como localizada em “casa especial” sem maiores 
detalhes, mas como em outras eles apontam que a escola é na casa do professor/a, pressupõe- 
se que havia uma diferença entre os espaços para acomodar os alunos.

Valdeniza da Barra (2001), em sua dissertação99, discute as determinações da legislação 
da província de São Paulo em relação aos móveis para as escolas com o espaço disponível 
existente. A autora, no cotejamento entre relatórios e legislação, desenvolve um trabalho de 
análise que contempla os métodos de ensino, a materialidade escolar, a prática docente e a 
vinculação entre estes, afirmando que as determinações na legislação visavam estabelecer uma 
prática de ensino com a definição dos móveis escolares (BARRA, 2001).

Francisco Antunes Teixeira, professor de Paranaguá, destacava em seu relatório que a 
casa em que lecionava tinha sido construída por iniciativa sua e que por esse motivo se 
encontrava num espaço adequado para promover o ensino de seus meninos, pois ela era 
espaçosa e arejada. Francisco informava que a sala em que aconteciam suas aulas possuía cinco 
janelas envidraçadas, tinha por medidas vinte e cinco palmos de largura (5,71m) por quarenta 
e três palmos de cumprimento (9,82m), era forrada e assoalhada, além de ter um corredor “de 
espera” (TEIXEIRA, Francisco Antunes, 1863, AP. 171, p. 59-62). Nesta sala Francisco 
acomodou no ano de 1863, cinquenta e cinco (55) alunos frequentes dos setenta e nove (79) 
que haviam se matriculado, os quais estavam divididos nas três classes -  vinte e sete (27) na 1a 
classe, dezenove (19) na 2a classe e oito (08) na 3a classe. Segundo o professor o método era 
aplicado regularmente e seus alunos se encontravam em progresso e, embora a escola tenha 
sido provida de todos os móveis necessários, Francisco teve que mandar fazer (às suas custas) 
mais dois bancos para atender ao número avultado de alunos que possuía.

Já o professor João da Costa Vianna100, quando assumiu interinamente a 1a cadeira da
Capital, não teve a mesma condição de Francisco! Segundo o professor, a sua turma estava
dividida em duas salas -  havia uma parede dividindo o ambiente -  porque João não conseguia
acomodar seus 43 alunos em um único espaço.

A 2a acha-se fora da vigilância do professor, por isso que uma parede que 
existe é um obstáculo para descortinar o que praticam os alunos durante o 
tempo em que o professor está ocupado no trabalho das outras classe; de 
maneira que se podem bem dizer que a referida parede é uma incrível barreira

99 Em 2016 a dissertação foi publicada em livro pela Gráfica da Universidade Federal de Goiás.
100 João da Costa Vianna foi professor adjunto da escola de Antonio Ferreira da Costa no período de 1864 a 1865, 
em 1866 assumiu interinamente a cadeira de Campo Largo, passado em seguida para a 1a cadeira da capital e sendo 
nomeado definitivamente em 1867 na cadeira masculina de São José dos Pinhais.
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contra os cuidados do professor, em favor da natural distração dos meninos, 
que por mais advertências que lhes deem, procura, somente iludir ao professor, 
entregando-se totalmente a maraçaria. (VIANNA, João da Costa, 1866, AP. 
243, p. 60-62).

João relatava que essa forma de organização da escola era um “grande óbice” na marcha 
do ensino, que lhe era difícil guardar a ordem prescrita no Regulamento principalmente quanto 
à colocação dos bancos, entretanto utilizava de todos os seus esforços para manter esta ordem, 
pois quando assumiu a cadeira organizou a escola nas três classes (VIANNA, 1866).

No caso do professor Pedro Saturnino, este mudou pelos menos duas vezes a casa de 
sua escola na cidade de Castro. Em 1878, o professor informava ao Inspetor Geral que estava 
mudando de local, uma vez que a casa em que lecionava era pequena e escura e não atendia as 
necessidades do ensino, assim formalizava contrato para outra habitação, para a qual o 
proprietário havia mandado forrar e assoalhar para acomodar os 80 alunos de Pedro 
(MASCARENHAS, 1878, AP. 545, p. 65-69). Já no ano de 1884, o professor, em outro 
relatório, informava que desde o início do ano a escola funcionava em uma sala da sua própria 
casa e que esta acomodava muito bem 40 alunos, e que ele ainda pretendia aumentar o espaço 
deixando-o com 25 palmos de largura (5,71m) por 40 palmos de cumprimento (9,14m) 
(MASCARENHAS, 1884, AP. 713, p. 200). Entre uma mudança e outra, a cidade de Castro 
recebeu a visita do Imperador D. Pedro II, no ano de 1880, e Pedro Saturnino teve sua escola 
visitada pelo governante. Segundo o professor, até mesmo o Imperador reconhecia que a sala 
era pequena e não atendia os preceitos do ensino. O professor ressaltava ainda que o Imperador 
defendia a ideia de construção de prédios próprios para o ensino e como forma de incentivo 
havia doado a quantia de 500$000 (quinhentos mil réis) para as escolas de Castro 
(MASCARENHAS, 1880, AP. 605, p. 186).

A doação do Imperador foi um incentivo para que outras mais fossem feitas, segundo o 
Presidente João José Pedrosa (1881). No mesmo ano da visita do Imperador, foram formadas 
comissões para a construção de casas escolares a partir das doações recebidas. Em 1882 o 
Presidente Carlos Augusto de Carvalho, informava em seu relatório que as construções nos 
terrenos doados em Curitiba já  haviam iniciado, uma vez que os projetos recebidos 
anteriormente haviam sido aprovados (CARVALHO, 1882). As duas primeiras casas escolares 
construídas em Curitiba foram finalizadas e inauguradas no governo de Brasilio Machado 
(1885), recebendo a primeira a denominação Escola Oliveira Bello e a segunda Escola Carvalho 
(MACHADO, 1885).

Se em anos anteriores a legislação versava sobre o valor dos aluguéis para as casas 
escolares, nos anos de 1883 e 1884 a legislação voltava-se para o financiamento de construções



de casas escolares na capital e outras localidades em que houvesse necessidade. A Lei n. 734
de 22 de outubro de 1883, determinava que as câmaras municipais seriam responsáveis por
construir casas escolares nas sedes de seus municípios, seriam duas casas escolares, uma para
cada sexo, ou ambas edificadas com um mesmo teto com entradas separadas e incomunicáveis,
a sua capacidade de atendimento seria regulada pela categoria do povoado, pelo
desenvolvimento local e pela frequência escolar. A publicação do Regulamento para a
construção das casas escolares em 1884, veio de modo a reforçar as determinações da lei n.
734, definindo algumas especificidades quanto à construção das escolas.

Art. 4°- Guardar-se-ão nas construções de casas escolares os seguintes 
preceitos:
§ 1°. Quanto à colocação deve ser preferido:
1) o centro da circunscrição escolar, e neste:
2) o local mais acondicionado as exigências de higiene, e neste:
3) o terreno com capacidade de isolamento para o edifício e ajardinamento 
circular.
§ 2°. Quanto à distribuição do edifício, poderá conter:
1) um vestíbulo;
2) duas saletas anteriores, uma servindo de locutório para o professor, e 
outra de vestuário, para os alunos;
3) a classe;
4) o ginásio, ou avarandado coberto;
5) uma privada ou duas, nas escolas promíscuas;
6) o pátio ou fundo;
7) o jardim em roda
§ 3°. Para a classe exige-se:
1) capacidade superficial correspondente pelo menos a 1m.9,20 ms. por 
aluno, se o móvel for de um lugar, ou a 1m.9 se o móvel for de dois lugares;
2) capacidade cúbica nunca inferior à 5,5 ms.
3) forma retangular, guardando o comprimento e largura entre si a 
proporção de 11/2:1 mais ou menos;
4) luz direta unilateral pela esquerda, ou bilateral, sendo mais intrusa pela 
esquerda;
5) aparelhos de ventilação.
§ 4°. O exterior guardará o mais possível os elementos de distribuição interna. 
(PARANÁ, Regulamento para a construção de casas escolares de 
14/10/1884).

Brasilio Machado afirmava que não se podia empreender uma reforma de ensino sem 
pensar no local em que o ensino seria realizado, pois “assim o querem as leis da pedagogia e da 
higiene” (MACHADO, 1885). Neste mesmo ano, inaugurou-se uma casa escolar em Antonina, 
havia se iniciado as construções de outra na Lapa e o Presidente aprovara o projeto de 
construção para Paranaguá. Nos documentos analisados, não foi possível distinguir quais 
professores ficaram responsáveis por essas escolas, pois os mesmos não demarcam essa 
distinção em seus relatórios, assim como os inspetores não apontam esse “detalhe” em seus 
registros.



Esses são alguns dos meandros que envolvem as mudanças e permanências com relação 
a instrução pública durante a segunda metade do século XIX, e que influíram diretamente na 
constituição de saberes e fazeres do professorado primário neste momento educacional. Mais 
do que isso, Agustín Escolano Benito (2006) afirma que tudo o que envolve a organização 
escolar por parte dos professores em suas escolas “fueron prácticas que los maestros tuvieron 
que inventar o recrear para racionalizar con orden y métodos las estrategias de gobernabilidad 
de los establecimientos” (p. 38), como agrupar os alunos em sessões dentro da mesma 
instituição ou em graduações diferenciadas, ou ainda o disciplinamento da classe. O autor 
também demarca que as distintas formas de organizar a instrução (os métodos de ensino), de 
guiar a dinâmica escolar, o uso dos materiais e de acomodar tudo isso nos espaços e tempos 
disponíveis materializam os procedimentos didáticos que por sua vez constituem características 
de uma cultura escolar (ESCOLANO BENITO, 2006)101.

E se nesse capítulo que se encerra conseguimos distinguir práticas docentes que 
contribuíram para a constituição de uma cultura escolar a partir das normas e saberes em 
circulação, relacionados ao ensino primário e ao provimento docente, no próximo capítulo o 
intuito será o de se aproximar ainda mais das escolas primárias paranaenses na tentativa de 
compreender de que forma os professores constituíram saberes e fazeres na relação com os 
materiais que adentraram suas escolas.

101 No original: “Las formas de organizar la instrucción (sistema de ensenanza individual, simultânea, mutua y 
mixta, en el caso de la escuela del XIX), de guiar la dinâmica de la clase con cierto ritmo mecánicamente 
establecido, de lograr el silencio y el orden (dos obsesiones de la prâctica docente de la época), de vigilar y castigar 
o premiar, de usar el catón, el ábaco o el catecismo, de acomodar todas esas acciones a los espacios y tiempos 
disponibles - en esto se materializan en definitiva los procedimientos didácticos -, constituyen características 
esenciales de la cultura escolar” (ESCOLANO BENITO, 2006, p. 43).
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II -  “Do waterio? dos «acatas": Artefatos que instrumentalizam 
fazeres, saberes que ressignificam objetos

0  que quadros, relógios, mesas, baldes, tiVros, penas, boião 
de tintas, talhas de água podem nos ajudar a  reVetOr e entender 

sobre os &z&eA e faz&Ms da escota p^imár^ brasileira entre 
fins do século X IX  e início do século XX?

Artefato: do latim; a/te factuo, feito com arte

Quando os professores contavam sobre o que acontecia em sua escola, fosse nas 
respostas aos questionamentos dos inspetores de ensino ou nos relatórios e demais produções 
escolares, deixavam entrever cantos de suas salas de aula exteriorizando particularidades do seu 
ofício, revelando um detalhe ou outro, manifestando uma opinião ou outra, exibindo trechos de 
um cotidiano escolar, sem, no entanto, acender todas as velas do recinto. Hoje essas histórias 
chegam até nós ainda mais fragmentadas, ainda mais incompletas, ainda mais sombreadas, mas 
ainda mais particulares, ainda mais reveladoras. É por meio delas que conhecemos alguns 
professores e ficamos sabendo de um ou outro evento; são elas as janelas que abrimos de uma 
sala mal iluminada para podermos ouvir ruídos das maneiras de fazer (CERTEAU, 2012) 
realizadas em seu interior.

Escutando esses ruídos, chamam a atenção aqueles que contam sobre a materialidade 
que adentrou e ajudou a compor essas salas de aula e que fez parte dessas maneiras de fazer, e 
junto deles (dos ruídos), ainda que as imagens sejam um tanto difusas, talvez ajustando nossas 
lentes, possamos vislumbrar algumas cenas que nos sirvam para compreender de que forma um 
conjunto de materiais contribuiu para a constituição do ofício docente.

Diante disso, este capítulo tem por intuito identificar e evidenciar modos de fazer 
docente que se produziram junto de uma materialidade escolar e conformaram um repertório 
de saberes, assim como contribuíram na configuração de um conjunto material específico da e 
para a escola. Para tanto, faz-se um esforço em aguçar os ouvidos, para tentar compreender e 
interpretar os ruídos que os professores primários oitocentistas deixaram escapar por suas 
janelas sobre as formas como desenvolveram e/ou aprimoraram seu ofício na relação com 
objetos que adentraram suas escolas. E na busca por esses indícios de práticas docentes, o 
mundo material da educação primária se ilumina e, ao trabalhar com as fontes disponíveis,

102 PERES; SOUZA, 2011, p. 46, grifos das autoras.
103 Dicionário da língua portuguesa Caldas Aulete, 2012.
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percebe-se que algumas especificidades caracterizam relações singulares entre os professores e 
esse universo material, configurando um mundo material específico da escola e um mundo 
material específico do fazer docente. O primeiro se refere aos objetos associados à prática de 
ensino - os materiais “essenciais ao ensino”, já  o segundo, relaciona-se à pratica docente que se 
ocupa da organização da escola e do exercício do magistério.

Aqui é preciso sublinhar que o intuito não é o de fazer diretamente uma história dos 
objetos104 que adentraram as escolas primárias no século XIX, mas, por meio das histórias que 
contam os professores sobre os artefatos, apreender qual o sentido atribuído a estes na prática 
docente, pois compreende-se que é também no manuseio dos objetos que os professores 
traduzem seus saberes, que fazem uso do seu acervo empírico (ESCOLANO BENITO, 2017). 
Interpreta-se dessa forma que a cultura material escolar é, portanto, constitutiva do ofício 
docente por entender que, neste caso, ela funciona como um veículo de análise e produção de 
uma cultura escolar por parte dos professores. Ou seja, operando com os conceitos de cultura 
escolar e cultura material escolar, interessa saber que experiências foram vividas pelos 
professores primários no dialogismo entre a sua prática e a dimensão material da escola e que 
fazeres e saberes foram produzidos nesta interação.

Nesta vinculação entre sujeito e objeto, atentar-se para a atribuição de sentido significa 
que, para além de dar ênfase ao uso em si, interessa compreender “causas e efeitos”, ou seja, 
interessa acompanhar e identificar o tipo de relação estabelecida e a interação do sujeito com 
esses artefatos.

Denice Catani (2000)105, a partir de uma reflexão sobre os estudos de Roger Chartier 
(2002), sugere que é possível uma aproximação de uma história dos sentidos “com o que 
Chartier chama de uma história das apropriações” (p. 145). Catani (2000) salienta que o 
conceito de apropriação é central nos investimentos do autor na construção de uma história 
cultural, nos quais o mesmo “aparece explicitado justamente como elemento de articulação na 
compreensão das relações entre práticas e representações” (p. 145).

Nos estudos sobre as práticas de leitura de Roger Chartier (1991) encontramos a 
afirmação de que existem determinações que regulam as práticas e que é delas que “dependem 
as maneiras pelas quais os textos podem ser lidos” (p. 179), significa afirmar que, ao tratar da

104 Há estudos que se dedicam especificamente a contar a história de determinados objetos que compuseram o 
espaço escolar - de livros a mobília - entre esses conferir: ALCANTARA, 2014; BARRA, 2001; CASTRO, 2009; 
SOUZA, L., 2016; PETRY, 2013.
105 CATANI, Denice. Distâncias, vizinhanças, relações: comentários sobre os estudos sócio-histórico-comparados 
em educação. In.: NÓVOA, António; SCHRIEWER, Jürgen (eds.). A Difusão Mundial da Escola. Lisboa: 
Educa, 2000, p. 143-150.
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construção de sentidos, é preciso considerar as “variações das disposições dos leitores,
variações dos dispositivos dos textos e dos objetos impressos que os sustentam” (p. 179). Ou
seja, para o autor tratar de apropriação,

visa uma história social dos usos e das interpretações, referidas a suas 
determinações fundamentais e inscritas nas práticas específicas que as 
produzem. Assim, voltar a atenção para as condições e os processos que, 
muito concretamente, sustentam as operações de produção do sentido (na 
relação de leitura, mas em tantos outros também) é reconhecer, contra a antiga 
história intelectual, que nem as inteligências nem as ideias são desencarnadas, 
e, contra os pensamentos do universal, que as categorias dadas como 
invariantes, sejam elas filosóficas ou fenomenológicas, devem ser construídas 
na descontinuidade das trajetórias históricas. (CHARTIER, 1991, p. 180).

Com base nessa definição, Denice Catani (2000) aponta que as ideias de Chartier 
provaram-se pertinentes nos seus projetos de uma história cultural, em que se torna perceptível 
“o investimento de construção dos referenciais que lhe permitem arquitetar a história dos usos 
que os objetos impressos tiveram e das relações que com eles mantiveram os indivíduos” (p. 
146). A autora demarca ainda que são justamente as reformulações realizadas por Chartier, na 
significação do termo apropriação, “que dá (dão) ênfase à pluralidade dos usos e das formas de 
compreensão e à liberdade criadora dos agentes, ainda que a reconheça como regulada” (p. 
145).

Vera Lucia Gaspar da Silva (2004) se ancora nesta abordagem proposta por Denice 
Catani e, ao tratar dos sentidos construídos pelos professores acerca da profissão docente, 
trabalha com a ideia de “liberdade criadora”, mostrando-a fértil para a análise de situações em 
que sujeitos - como os professores - se valem de certa autonomia na condução dos seus 
trabalhos, embora sob forte regulação de dispositivos legais. Gaspar da Silva (2004) demarca a 
perspectiva de que “a apropriação que professores e professoras do ensino primário fizeram dos 
discursos acerca desta profissão e da escola e de sua configuração pelos Estados e outros 
segmentos sociais” não se conforma como “uma apropriação pura e simples, submissa; ela se 
dá num jogo de aceitação, recusa e ressignificação” (p. 27). A autora ainda sustenta que o 
Estado, ao estabelecer “uma espécie de aliança com o funcionalismo público e, por extensão, 
com os professores primários”, por meio do “argumento da lei e da ordem”, contribuiu para que 
os professores do ensino primário se apropriassem, incorporassem e ao mesmo tempo 
construíssem um discurso que deu certa unidade de sentidos à profissão docente (GASPAR da 
SILVA, 2004, p. 27).

Esta lente que nos apresenta Vera Lucia Gaspar da Silva (2004), de que a construção de 
sentidos se dá nessa convergência entre resistências, recusas, aceitações e, principalmente,
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ressignificações, no que tange à normas e práticas, dá suporte para as ponderações aqui 
realizadas sobre a constituição do ofício docente junto de uma materialidade escolar. Isso 
porque, os motivos, as instruções quanto aos usos e a definição dos objetos necessários, 
mostram-se visíveis nos suportes de orientação destinados ao fazer docente. No entanto, assim 
como aponta Chartier (1991), são diversas as possibilidades de interpretação dessas 
determinações por parte dos professores. Mais do que isso, é possível perceber, na análise das 
fontes, que o uso feito pelos professores, desse conjunto material, dependia da sua interpretação 
das normas associada aos seus conhecimentos práticos (e teóricos) e, nesta relação, observar 
que, nos meandros da arte de ensinar, esses artefatos foram ressignificados pelos usos dos 
professores, ressignificando, legitimando e consolidando também saberes e fazeres docentes. 
Portanto, é preciso dar atenção às condições e aos processos que conduzem as operações de 
construção de sentindo dos sujeitos (CHARTIER, 1991).

Compreender sentido atribuído como uma forma de apropriação (CATANI, 2000), 
possibilita também uma aproximação com a ideia de consumo de Michel de Certeau (2012).

Consumo seria, para o autor (2012), o processo de produção das apropriações, ou mais 
precisamente a relação entre representação, apropriação e uso. Certeau (2012) afirma que essa 
produção qualificada como consumo, posta-se diante de “uma produção que é racionalizada, 
expansionista, centralizada, espetacular e barulhenta” (p. 88-89). Em vista disso é preciso 
especificar quais são os esquemas de operação - distinguir as maneiras de fazer ou que maneiras 
de emprego são essas, pois essas práticas de consumo só podem ser identificadas nas relações 
por e entre os sujeitos, definidas, portanto, de acordo com o lugar que o sujeito ocupa quando 
realiza a ação. Significa afirmar que as maneiras de fazer com dependem das “relações de força  
que definem as redes onde se inscrevem e delimitam as circunstâncias de que podem aproveitar- 
se. (...) Trata-se de combates ou de jogos entre o forte e o fraco, e das ‘ações’ que o fraco pode 
empreender” (CERTEAU, 2012, p. 91, grifos do autor). Reconhece-se nesse sentido que as 
ações são a formalidade e a inventividade dos usos “que organizam em surdina o trabalho de 
formigas de consumo” (CERTEAU, 2012, p. 87-88).

Diante disso, compartilha-se do interesse proposto por Certeau (2012) em saber como 
os sujeitos criam jeitos de empregar o que lhes é imposto de acordo com seu entendimento e, 
nessa direção, operar com a ideia de consumo seria, portanto, operar com uma categoria de 
análise para a interpretação sobre a apropriação e o uso cotidiano desta. Posto isso, demarca-se 
ainda que “os sentidos não são dados à priori; são construídos numa base cultural, num conjunto 
de valores e representações, em situações de interação e relação” (SILVA, 2004, p. 29).

Voltando à pergunta feita por Eliane Peres e Gizele de Souza (2011) - em destaque na
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epígrafe deste capítulo -, com base nas fontes consultadas, uma resposta possível é a de que, 
esses objetos tão singulares e diversos podem revelar e ajudar a entender dos dizeres e fazeres 
da escola modos de fazer característicos do ofício docente executados pelos professores 
primários oitocentistas. E com essa resposta talvez signifique afirmar que esses objetos foram 
ressignificados na e por uma arte de ensinar, tornando-se artefatos, e que a partir disso 
construíram sentidos de uma prática docente na legitimação de saberes e consolidação de 
fazeres constituindo uma tradição do ofício (ESCOLANO BENITO, 2017).



2.1 D o  m aterial das escolas : O bjetos essenciais p a ra  a  boa execução
ticatgodos deVeres a  seu 106

(...) não é possívelpensar a escola, seus saberes e práticas 
descolada de sua dimensão material .

Para poder ensinar regularmente todas as alunas que frequentavam a sua escola, a 
professora Emília Erichsen, da cidade de Castro, comunicava em seu relatório, referente ao ano 
de 1863, ter confeccionado alfabetos para que estas pudessem exercitar a leitura e escrita, 
devido à falta de livros e demais utensílios para o ensino (ERICHSEN, 1863).

Já o professor Custódio Cardoso Netto, da 1a cadeira masculina da mesma cidade, 
Castro, em seu relatório no ano de 1865, narrava sua dificuldade em adotar o método 
simultâneo-mútuo por não haver uniformidade nos livros usados por seus alunos, via-se então 
“na necessidade de substituir o misto (legal) pelo individual” (NETTO, 1865).

Em 1889, Honório Décio da Costa Lobo, na condição de inspetor paroquial108, em visita 
feita a única escola masculina de Paranaguá, informava que esta tinha mais de 140 alunos 
frequentes e, ainda que contasse com os esforços do professor109 em cumprir satisfatoriamente 
seus deveres, contava também com a carência de mobília para assento dos alunos e espaço 
insuficiente da escola para acomodá-los. Tal situação, segundo o inspetor, impossibilitava um 
trabalho profícuo do mestre, pois a escola “apresenta ao entrar-se nela o tristonho espetáculo 
de uma multidão de meninos em movimento”, impedindo que o professor os coloque em ordem 
e possa “com aproveitamento classificar as classes e pôr em execução seu método de ensino”. 
(LOBO, 1889).

Quatro anos depois, em relatório, o Dr. Victor Ferreira do Amaral (Superintendente 
Geral do Ensino do Estado), indicava a falta e/ou precariedade de móveis e livros nas escolas 
primárias, mas em uma tentativa de remediá-la, fez-se constar na lei orçamentária a designação 
de recurso para compra da mobília (5:000$000 - cinco contos de réis), professores foram 
autorizados a comprar móveis, pelos quais seriam ressarcidos, e a superintendência, “por 
concorrência pública”, formalizou contratos de fornecimento de mobília. Além disso, a Lei de 
1892 (42/1892) criava em cada município as caixas escolares para prover os/as aluno/as e

106 Frase retirada do termo de visitas do subinspetor Joaquim Guimaraes sobre a escola da professora Maria 
Josephina Mangin, de Morretes, ao referir-se aos materiais em falta na escola e já  solicitados pela professora. 
(1864, AP. 182, p. 280)
107 CASTRO; VIDAL; PERES; SOUZA; GASPAR da SILVA, 2013, p. 284
108 Honório Décio foi professor da 3a cadeira masculina de Paranaguá desde 1855, aposentando-se em março de 
1889, logo após assumiu função como inspetor paroquial da mesma cidade.
109 Professor normalista, Francisco de Paula Guimaraes.



escolas de material necessário (AMARAL, 1893).
Pedaços de histórias, esses “ruídos”, que chegam até nós como peças soltas de um 

quebra-cabeça, expõem situações vivenciadas por professores primários e inspetores de ensino 
no cotidiano escolar. Contudo, quando somadas, (des)encaixadas, e (ou) quando invertemos a 
ordem das lentes, essas ocorrências evidenciam, sobretudo, um mundo material constituinte e 
constituído da/pela escola e deslocam o olhar para as relações que os sujeitos estabelecem com 
essa materialidade.

Falar de provisão material da escola primária no Brasil é falar de 
desigualdades, de representações em disputa, de diferentes suportes materiais 
para o desenvolvimento de práticas educativas. Os vestígios materiais, 
apurados de diferentes formas, podem oferecer à historiografia da educação 
informações preciosas acerca de um passado apagado pelo discurso político- 
pedagógico que prima por uniformizar o que, na estrutura material, é muito 
desigual e, por vezes, distinto. (GASPAR da SILVA; SOUZA, 2015, p. 474, 
grifos meus).

Ao iniciar a narrativa (deste subitem) com estes resquícios de cotidianidade da escola 
primária oitocentista, destacando o aparelhamento material, vale-se de vestígios encontrados 
nos discursos dos sujeitos que ocuparam esses espaços por entender que estes auxiliam na 
compreensão da “relação humana com o mundo material” (SOUZA, 2007, p.169). O olhar é 
conduzido pelos pedidos feitos, pelas demandas atendidas e pelas “que se deixam de atender”, 
e, no entremear do prescrito e o demandado110, nos é possível dar ênfase aos rituais, gestos, 
usos e sentidos da materialidade escolar no cenário da instrução pública primária, analisando- 
os a partir dos sujeitos que o compõem.

Para além do fetichismo em torno da materialidade escolar (COSSÍO, 2007111), entende- 
se que a escola não se faz sem determinados instrumentos. É o que está dito na epígrafe que 
apresenta esse pedaço do caminho a ser percorrido, e é também a perspectiva inerente nos 
estudos de Martin Lawn e Ian Grosvenor (2001). Os autores afirmam que “a relação entre

110 Pretende-se retomar aqui (uma das) perspectiva de trabalho desenvolvida pelo Grupo de Trabalho Cultura 
Material Escolar (G3), na segunda fase do projeto de pesquisa coordenado pela Professora Dra. Rosa Fátima de 
Souza, História da Escola Primária no Brasil: investigação em perspectiva comparada em âmbito nacional 
(1930-1961), entre os anos de 2010 e 2013. O G3, coordenado pelas Professoras Dras. Vera Lucia Gaspar da Silva- 
UDESC e Gizele de Souza-UFPR (do qual fiz parte na primeira e segunda fase), teve entre seus intentos apreender 
fontes que estabelecessem a prescrição de materiais em atos legislativos e documentos que informassem sobre as 
demandas de escolas primárias expedidas por professores e/ou diretores, com o objetivo de identificar e analisar a 
presença e/ou ausência, a circulação/movimentação de materiais escolares e tensões entre a prescrição e a 
utilização desses materiais, no período entre 1870 e 1940, centrando-se em três eixos/categorias - espaço, 
mobiliário e utensílios de leitura e escrita. Para saber mais sobre o projeto e a produção do G3 conferir: CASTRO 
(org.), 2011; CASTRO, CASTELLANOS (org.), 2013; SOUZA, GASPAR da SILVA, SÁ (org.), 2013; SOUZA, 
PINHEIRO, LOPES (org.), 2015.
111 Texto publicado originalmente em 1906, no entanto a versão, aqui utilizada, trata-se de uma nova edição 
organizada por Eugenio Otero Urtaza e publicada em 2007.
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professores e tecnologia material existe desde a formação de instituições especializadas: as 
escolas”, e que essas instituições se formaram junto a um “conjunto de ferramentas 
educacionais, ligadas entre si”, em um sistema planejado, muitas vezes, pelos próprios 
professores. “Eles variaram de mesas especialmente projetadas, ardósias, canetas e lápis, 
gráficos e quadros-negros a tecnologias educacionais específicas como epidiascópios112 e 
dispositivos suecos de perfuração.” (LAWN; GROSVENOR, 2001, p. 122).113 Diante desta 
assertiva e partindo de alguns estudos114 sobre o mundo material da escola e sobre a cultura 
material escolar é possível corroborar a hipótese de que no decorrer do século XIX o conjunto 
de artefatos de uso escolar (móveis, utensílios e espaço físico) foi se constituindo junto da 
organização da escola e do ensino, em uma relação intrínseca, definindo uma forma escolar de 
educação (SOUZA, 2007).

Lawn e Grosvenor (2001) se propõem, em seus estudos, a considerar, principalmente, 
como os professores interagem com a cultura material da escolarização. De acordo com os 
autores, esses artefatos (“tecnologias materiais”) não adentram a escola sem um propósito e 
ideologia, portanto, não são neutros, desta forma contemplar a interação dos professores com a 
cultura material é tratar das relações sociais de trabalho em um confronto entre prática educativa 
dos professores e prática educacional projetada na tecnologia115. Nesse sentido, a partir dos 
estudos desses autores é possível inferir que, acercar-se à dimensão material da escola, em sua 
totalidade, significa aproximar-se de práticas docentes (de trabalho e culturas), e no movimento 
de identificação e análise destas é possível perceber características e particularidades do ofício 
de professor primário no período que aqui nos interessa -  segunda metade do século XIX. 
Diante disso, entende-se que os professores estabelecem uma relação dialógica com uma cultura 
material escolar ao lidar com a materialidade da escola em seu exercício e que, junto e a partir 
desta, produz e legitima práticas e uma cultura escolar que compõem o ofício docente.

Ainda segundo os autores, “os professores compartilham suas vidas com os objetos em

112 Aparelho de projeção; projetor fixo.
113 No original: The relation between teachers and material technology has existed since the formation of specialist 
institutions: schools. These schools came with sets of educational tools, linked to each other, often by a system of 
the teachers’ own devising. They ranged from specially designed desks, slates, pens and pencils, charts and 
blackboards to particular educational technologies such as epidiascopes and Swedish drill devices. Much original 
material, designed and supplied with the school when it was established, may continue on, never replaced, until it 
is worn out, broken or unusable (LAWN; GROSVENOR, 2001, p. 122. Com tradução livre e revisão de Ana Julia 
Lucht Rodrigues).
114 ESCOLANO BENITO, 2007; SOUZA, 2007; CASTRO, 2011; CASTRO, 2013; GASPAR da SILVA, PETRY, 
2013.
115 Segundo os autores, o termo “tecnologia” se refere a todos os artefatos que compõem e são utilizados na escola, 
desde os móveis e utensílios às ferramentas ou máquinas de trabalho, contemplando desde o mais simples ao mais 
sofisticado (LAWN; GROSVENOR, 2001).
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seu trabalho, estes os ajudam a definir sua identidade de trabalho (LAWN; GROSVENOR, 
2001, p. 126)116, e que ao falar sobre os objetos os professores refletem sobre o impacto da 
cultura material em suas vidas profissionais. “Contar histórias sobre objetos pode permitir que 
professores expliquem a um estranho a natureza de sua cultura de trabalho, fazer conexões entre 
eventos de ontem e de hoje e de se localizar na história”117 (LAWN; GROSVENOR, 2001, p. 
126). Além disso, esses relatos podem munir o historiador da educação de vestígios de 
experiências docentes vividas no passado expandindo possibilidades de análise, ou seja, é 
possível acercar-se das histórias dos objetos para uma história do ofício docente.

As histórias que chegam até nós sobre os objetos que circularam nas escolas primárias 
oitocentistas, partem dos registros feitos pelos professores em sua tarefa de informar sobre o 
ensino aos inspetores escolares. E neste ato de informar, não é circunstancial a predominância 
de um discurso que acentue a falta desses materiais na escola; há uma parte do relatório em que 
os professores são levados a descrever quais as condições do provimento material em sua escola 
-  se possui os móveis, utensílios e livros necessários e se esses estão em boas condições de uso. 
Para além dos relatórios dos professores, podemos vislumbrar a relação dos mestres primários 
com os objetos mediada por outros documentos - na legislação educacional e demais 
correspondências de governo. No entanto, é preciso ler nas entrelinhas, é necessário focar 
melhor a lente, e “olhar” todo o conteúdo exposto nestes documentos, e é nesse movimento que 
está a possibilidade de captar outros resquícios dessa materialidade que permeia a escola e das 
práticas que nela transitam.

É muito fácil se deixar seduzir pelo “discurso da falta”, comum a todos os professores, 
o qual se estende também às falas dos inspetores de ensino e presidentes/governadores, na 
denúncia de um cenário de precariedade em que a instrução pública habita. Ainda mais quando 
são colocadas em destaque as menções à dimensão material da escola. Estes excertos, em 
específico, realçam um discurso sobre a precariedade que permeou as escolas primárias durante 
o século XIX, pois inevitavelmente, “os objetos colocam-nos perante uma pobreza chocante 
das escolas e dos seus frequentadores” (FELGUEIRAS, 2010, p. 30). Não se pode negar o fato 
de que esta escola se fez em meio a muitas dificuldades de diversas ordens quando nos 
aproximamos deste contexto, no entanto, considera-se também que esse discurso, 
indiretamente, impulsionou algumas das melhorias e avanços na instrução pública. Vale

116 No original: “Teachers in their work share their lives with objects. They help to define their work identity” 
(LAWN; GROSVENOR, 2001, p.126).
117 No original: “Telling stories about objects can enable teachers to explain to an outsider the nature of their work 
culture, to make connections between events of yesterday and today, and to locate themselves in history” (LAWN; 
GROSVENOR, 2001, p.126).



recordar o que afirma Gouvêa (2007), já  citada anteriormente, de que mesmo entre privações 
houve certo investimento no ensino por parte das províncias. O sujeito que ocupava o lugar de 
Inspetor Geral se valia desse discurso para promover/justificar sua proposta de reforma, assim 
como alguns dos presidentes fizeram o mesmo em suas pautas de governo, ações que, no 
mínimo, resultaram em medidas paliativas. Por outro lado, esse discurso também fomentou 
demasiadas justificativas de insucessos por parte dos professores, assim como dos dirigentes 
do ensino. Trata-se de um enunciado que se movimenta na linha que separa (ou une) as ações 
de táticas e estratégias desses sujeitos, considerando principalmente as relações de força  e onde 
elas se inscrevem e se delimitam (CERTEAU, 2012), e identifica-las pode fazer emergir 
algumas práticas de consumo.

Juarez dos Anjos (2016), alerta que não podemos desconsiderar que esse conjunto de 
documentos118 que expõem as condições da instrução é necessariamente marcado “pelo seu 
lugar de produção, que era o exercício de uma função oficial reconhecida como tal pelo estado” 
(p. 44), e que, portanto, os registros ali apresentados provinham de “atores que estavam 
fortemente envolvidos com a organização da escola primária, para os quais o discurso da 
precariedade não só evidenciava os limites de sua ação, como também legitimava uma realidade 
rebelde as suas vontades e aspirações” (p. 45). O autor ainda afirma que, em alguns estudos 
históricos sobre a institucionalização das escolas, principalmente as paranaenses, essas fontes 
não têm sido “suficientemente perspectivadas”, gerando abordagens em que a precariedade, 
utilizada como “argumento retórico dos atores históricos, foi elevada a uma quase categoria 
explicativa” (ANJOS, 2016, p. 45). Essa “leitura”, feita por Anjos (2016), auxilia na tentativa 
de análise proposta neste trabalho de tese, já  que o intento é superar esta abordagem ao 
direcionar as lentes, necessariamente, para as práticas (de consumo) produzidas no interior das 
classes primárias oitocentistas. Portanto, interessa perceber não só o conteúdo dos “reclames”, 
mas os motivos, modos e condições de suas solicitações (SOUZA, 2013).

No conjunto de leis educacionais paranaense, produzido durante o século XIX, o 
professor público primário aparece como o principal responsável pelo aparelhamento material 
de sua escola, seja direta ou indiretamente. Identificadas e classificadas em estudo anterior 
como “práticas de asseio e comportamento” e “práticas escriturísticas” (FRANÇA, 2014), esta 
responsabilidade estava entre as obrigações determinadas aos professores, que deviam 
inventariar os móveis, utensílios e demais objetos pertencentes as suas escolas, solicitar ao seu 
supervisor imediato quando da falta de algum e “ter boa guarda” desses objetos mantendo-os

118 Principalmente os produzidos no âmbito da administração provincial: leis, relatórios e ofícios (ANJOS, 2016).



em condição de uso.
Os móveis e utensílios serão dados por inventário aos professores que o 
assinarão com o inspetor da escola para ser remetido à Inspetoria Geral, depois 
de lançado em livro próprio, que deverá ter o inspetor do distrito; este 
inventário será renovado no fim de cada ano. O Inspetor Geral poderá fazer as 
alterações que julgar conveniente no material da escola. (PARANÁ, 1857, art. 
46).

O Regulamento de 1857, como já vimos anteriormente, entre suas deliberações, definia 
quais os materiais necessários ao ensino, determinava que os cofres provinciais deveriam 
fornecer esses objetos - principalmente os móveis, utensílios de uso comum aos alunos e os de 
uso do professor, e aos alunos pobres prover o atendimento em suas necessidades com o 
objetivo de mantê-los na escola. Vale lembrar, que este Regulamento foi um intento do Inspetor 
Geral Joaquim Ignacio Silveira da Mota em organizar e estruturar a instrução pública na recém- 
criada província, que muito do seu conteúdo foi exposto pelo Inspetor em seus relatórios 
entregues à presidência, e que é resultante de intensos debates na Assembleia Legislativa, 
configurando assim sua natureza detalhista que o difere e “embasa” dos/os regulamentos 
posteriores. Os demais documentos legais publicados no período mantêm a distribuição 
definida por Silveira da Mota, em 1857, com alterações relacionadas às ordens de fornecimento 
(se pelo governo provincial ou câmaras municipais), público a ser atendido (alunos pobres ou 
estendido a toda população escolar) e o responsável pelo inventário/guarda desses materiais 
variando entre partilhada por professores e inspetores escolares ou não.

Etienne Barbosa, em seus estudos sobre a organização da Inspetoria Escolar e funções 
dos inspetores (2012, 2016), tratou de forma detalhada e aprofundada sobre a constituição da 
listagem de Silveira da Mota quanto aos utensílios, livros e móveis119 que toda escola primária

119 Utensílios: 1 resma de papel almaço - para cada 10 meninos; 120 penas de ave -  para cada 10 meninos; 40 
Lápis -  idem (deveriam durar por 3 anos); 2 Réguas -  idem (idem); 3 garrafas de tinta - idem; 1 Coleção de 
traslados -  idem (duração de 2 anos); 5 Lousas -  idem (idem); 80 Lápis de pedra - idem; 1 Libra de Giz - idem; 2 
onças de esponja -  idem.
Livros: 100 Cartas com letras do alfabeto e sílabas -  cada escola Idem); 10 Cartilha de Pimentel -  cada 10 
meninos; 10 Catecismo de Fleury -  idem; 10 História do Brasil por Coruja -  idem; Gramáticas do Coruja -  idem; 
10 Aritméticas de Figueiredo -  idem; 2 Poesias escolhidas do Padre Caldas -  cada escola; com exceção do livro 
Poesias escolhidas... que deveria “durar” por 3 anos na escola, os outros livros tinham como prazo de uso o período 
de 1 ano.
Mobília Escola Masculina: 5 bancos -  4 bancos de 7 palmos (1,71m) e 1 de 15 palmos (3,42m), a proporção 
era de 1 (0,34cm) palmo por aluno; 4 mesas de 7 palmos (1,71m); 1 banco “para castigos”; 1 quadro de
madeira pintado de preto; 2 ponteiros de paus longos para o professor apontar no quadro; 1 cadeira de braços para 
o professor, colocada sobre um estrado; 1 mesa também sobre o estrado; 2 cadeiras para visitadores; 1 cabide com 
braços numerados conforme o número de alunos; 1 quadro com os pesos e medidas do Império e valores das 
moedas; 17 caixilhos para a coleção de traslados, que estarão fixos sobre as mesas. Mobília destinada às escolas 
com o número de 39 alunos.
Mobília Escola Feminina: Os mesmos de uma masculina e 1 estrado; 1 cadeira de braços para a professora, sobre 
o estrado; 2 cadeiras para os visitadores; 2 ponteiros longos; 1 quadro preto de madeira; 1 mesa sobre o estrado; 
17 caixilhos; 1 banco de 5 palmos para castigos. (MOTA, 1856).



na província deveria possuir. A autora se vale de tabelas elaboradas pelo Inspetor Geral em seu 
relatório do ano de 1856 para efetuar algumas conclusões quanto ao aparelhamento material 
das escolas da província. Segundo Barbosa (2012), “essa organização da materialidade escolar 
serviu durante todo o período (1857-1883) como base para a composição das escolas e como 
diretriz para que professores e inspetores comparassem o que havia realmente em suas aulas e 
o que deveria haver” (p. 188), e, que foi a partir dessas informações, que “professores e 
inspetores elaboravam ofícios e relatórios com a descrição dos materiais e mobília existentes 
nas suas escolas, solicitando o que estava em falta” (p. 188). Etienne Barbosa (2012) ainda 
destaca que, diante desta delimitação de Joaquim Ignácio Silveira da Mota, houve um 
expressivo aumento de pedidos feitos pelos professores e inspetores, o que “pode ser observado 
não somente nos ofícios que ele recebia como também nos que expedia e respondia, por meio 
de um dos livros de controle da Inspetoria Geral de Instrução Pública” (p. 189).

Para além dos móveis, compêndios e utensílios indicados por Silveira da Mota para as 
escolas paranaenses, lá no ano de 1856, houve um grande contingente de variados objetos que 
passaram pelas escolas primárias do Paraná e nas demais províncias do Império Brasileiro. 
Além disso, há dados, levantados pelo grupo de pesquisa intitulado “G2 - Cultura Material 
Escolar: investigações comparadas sobre a escola graduada (1870-1950)”120 no período de 
2008 a 2010, que demonstram, por meio das fontes elencadas sobre o período em estudo, que 
“apesar das dificuldades de comunicação e intercâmbio entre as várias províncias/estados, não 
houve grandes diferenças nas tipologias e nas formas de circulação dos artefatos escolares” 
(CASTRO; VIDAL; PERES; SOUZA; GASPAR da SILVA, 2013, p. 296), o que houve foi uma 
grande disparidade no modo como foi feito o provimento material dessas escolas, pois, a partir 
desses dados, identifica-se “uma grande diversidade nas condições, quantidade e proporção dos 
materiais nos diferentes tipos de escola” (GASPAR da SILVA; SOUZA, 2015, p. 485).

120 A primeira produção do G2 (grupo organizado na primeira fase do projeto “Por uma teoria e uma história da 
escola primária no Brasil: investigações comparadas sobre a escola graduada (1870-1930)”, anteriormente citado 
na nota de n. 79), o livro organizado pelo professor César Augusto Castro (Cultura Material Escolar: a escola e 
seus artefatos - MA, SP, PR, SC e RS, 1870-1925), apresenta um inventário de objetos que circularam pelas 
escolas primárias localizadas no Maranhão, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul no período 
entre 1870 e 1925, separados por categorias -  Mobílias, Utensílios da escrita, Livros e revistas escolares, Materiais 
visuais, sonoros e táteis para o ensino, Organização/escrituração da escola, Prédios escolares, Material de higiene, 
Material de limpeza, Trabalhos de alunos, Indumentárias, Ornamentos, Honrarias, Jogos e brinquedo. Na primeira 
fase do projeto organizado pela profa. Rosa Fátima de Souza, no período de 2007 a 2010, o G2 foi coordenado 
pelas professoras Diana Gonçalves Vidal (USP) e Vera Lucia Gaspar da Silva (UDESC), e composto pelas 
professoras Gizele de Souza (UFPR) e Eliane Peres (UFPEL) e pelo professor Cesar Augusto Castro (UFMA), 
além de alguns alunos sob suas supervisões a nível de doutorado, mestrado e iniciação científica. “Nesta primeira 
edição o objetivo geral acordado para guiar os trabalhos do GT foi reunir, identificar, discutir aspectos da provisão 
material da escola primária brasileira (século XIX para XX), tendo por referências os estados de SC, PR, RS, MA 
e SP” (GASPAR da SILVA; SOUZA, 2015, p. 472).
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Diante do que demarca Etienne Barbosa (2012), mais os dados apresentados no 
levantamento feito pelo grupo de trabalho “G2 - Cultura Material Escolar (...)121” (CASTRO, 
2011) e junto do cotejamento das fontes aqui consultadas, pode-se indicar que, as definições do 
conjunto material escolar necessário ao ensino e as prescrições atinentes aos deveres dos 
professores em relação a esta materialidade exibem vestígios de práticas do ofício docente, 
ademais, tais determinações permitem apreender algumas das características e particularidades 
desse ofício.

Abordaremos especificamente a relação que os professores primários estabeleceram
com alguns dos materiais considerados necessários aos exercícios escolares, classificação esta,
feita pelo conjunto de leis regulamentares do ensino primário no período. Como mencionado
anteriormente, a legislação é muito específica quanto aos móveis e utensílios que toda escola
deveria possuir, assim como é categórica quanto ao uso desses objetos. Desta forma, os
materiais são considerados como instrumentos auxiliares aos meios e modos de ensinar, são
vistos como recursos de organização deste ensino no que tange a organização espacial e
temporal da escola. A inserção e uso desses objetos na escola materializa um discurso de
avanços e inovações, num misto de expectativas e realizações, que repassa ao professor a conta
dos resultados esperados e obtidos (ou não).

Sendo geralmente pobre a população neste lugar, os pais ou encarregados dos 
alunos que frequentam a escola a meu cargo, não dispõem, como tenho 
verificado, de meios para supri-las de livros e outros objetos indispensáveis 
aos que recebem instrução escolar; à vista do que tenho a honra de vir solicitar 
de V.S.“. que se digne de mandar favorecer-me os livros e mais objetos da 
inclusa relação para serem distribuídos pelos alunos que forem mais 
necessitados. Dirigi ano passado à Secretaria da Instrução Pública um pedido 
semelhante ao que acabo de fazer; que na ocasião só pode ser satisfeita em 
parte, tendo-se enviado unicamente doze exemplares de catecismo da doutrina 
cristã. Na falta em que assim fiquei para conseguir algum aproveitamento dos 
alunos, tenho usado até agora de expedientes que não permitem a aplicação 
de nenhum dos métodos mandados adotar no ensino escolar, e tornam-se 
todos os dias menos praticáveis, como a V.S.a. não será estranho. Escola 
promíscua do Pilarzinho, 24 de fevereiro de 1887. A professora Francisca 
Franco de Vasconcellos Chaves. (CHAVES, 1887, AP. 802, p. 98, grifos 
meus).

A professora Francisca solicitava junto à Inspetoria: trinta e seis livros de leitura de 
Abílio Cesar Borges (divididos em doze do 1° livro de leitura, doze do 2° e doze do 3°), doze 
gramáticas, doze lápis de pás, uma resma de papel, uma garrafa de tinta e uma caixa de penas. 
Nos atentemos para o resultado exposto pela professora da falta dos objetos solicitados;

121 A partir deste momento, ao referir-me aos dados levantados pelo grupo no período de 2007 a 2010, usarei a 
abreviação G2, e quanto aos dados, perspectivas e conclusões produzidos no período de 2010 a 2013, usarei a 
abreviação G3.



134

segundo ela, não os ter a impedia de aplicar o método adotado na província.
Aqui não é apenas uma questão de suprimento de um item em falta, de fornecimento de

alguns materiais aos alunos de uma escola, mas sim no que implica esse suprimento ou a falta
dele, no que significa para a professora que seus alunos tenham livros iguais, lápis e papel,
penas e tinta em quantidade suficiente. Vejamos outra situação exposta por um professor sobre
a necessidade de alguns materiais em sua escola.

Mas estes inconvenientes não são devidos ao método de ensino e sim a falta 
dos livros adotados. Por exemplo: nesta escola não se pode pôr em prática o 
ensino simultâneo, nem o mútuo porque cada aluno lê em livros de diversos 
assuntos ainda que adotados; e algum entretém-se em vez de ler outros e nisto 
aproveitam alguma coisa. Ora, não sabendo um a matéria que outro aprende, 
é claro que não se podem ensinar mútua e reciprocamente, nem lecionar ao 
mesmo tempo: por isso que aproveita então somente o ensino individual, assas 
moroso nos seus efeitos quando da quantidade dos alunos é avultada. 
(NETTO, 1863, AP. 170, p. 40-46).

Retomamos aqui o que registrava em relatório do ano de 1863, o professor Custódio 
Netto. Neste, o professor afirmava que o método de ensino adotado na província era o melhor 
que até então tinha conhecimento em suas observações práticas, que suas vantagens não eram 
desconhecidas e que delas não se podia duvidar; em sua avaliação da instrução pública 
provincial supunha que se essas vantagens não eram reconhecidas e se não havia progresso da 
situação em que esta se encontrava, era porque, em sua interpretação, o método não era posto 
em prática em todas as escolas do território paranaense. Como motivo, o professor pontuava 
que só poderia ser por determinados “inconvenientes” -  a falta dos livros adotados, mais 
especificamente, livros iguais em número suficiente ao número de alunos em sua escola. Neste 
mesmo relatório, o professor de Castro, enviava também um orçamento de demais objetos 
necessários à sua escola. Segundo Custódio Netto, faltavam “objetos para água, tinta e giz para 
os alunos, ponteiros para o quadro, quadro dos pesos e medidas, pautas de madeira e cordel 
para o ensino da caligrafia, e conserto do relógio no valor total de 16$300 réis”. Sobre outros 
utensílios, Custódio salientava que já  tinha enviado um orçamento anterior em abril do mesmo 
ano -  seu relatório data de novembro -  e que até o momento não foram recebidos. Talvez tenha 
sido neste orçamento, enviado em 30 de abril122, que o professor tenha pedido os livros que 
tanto lhe faziam falta para aplicar e obter os resultados desejados com o método, já  que entre 
os que constam no relatório enviado esses não foram solicitados.

Contudo, o interessante a demarcar, é que neste relatório, quando o professor informa

122 O professor faz questão de demarcar a data em que enviou o orçamento no início do ano no relatório 
apresentado. Este orçamento ainda não foi encontrado entre os documentos aqui consultados.



sobre a condição dos móveis e utensílios em sua escola, como determina o Regulamento, faz 
uma lista de objetos necessários e registra que mesmo com pedidos constantes não os tem 
recebido, ou melhor, se nos detivermos nesta parte do relatório, embora nos deparemos com 
uma amostra de objetos que passaram pelas escolas, encontraremos pelo tom usado pelo 
professor um discurso marcado pela carência. Parece que a materialidade só ganha algum 
sentido quando o professor relaciona o material ao método de ensino, ou seja, parece que a 
“ausência” é naturalizada no cotidiano desses professores e falar dela é quase obrigatório, mas 
quando o professor explica no que essa ausência implica ele passa a materializar a sua prática 
e de certo modo a refletir sobre ela.

Custódio escreve que sem os livros não pode empregar o método adotado, o mesmo 
acontece com a professora Francisca, na falta dos livros não podia aplicar nenhum método. Um 
método de ensino não se efetiva somente na utilização de livros, mas estes são suportes que 
auxiliam em sua execução. Especificamente, no modo de ensino simultâneo, adotado nas 
escolas da província, para uma aplicação eficaz, era necessário que todos os alunos de uma 
mesma classe possuíssem os mesmos materiais -  se fossem livros, deveriam possuir aqueles 
com o mesmo conteúdo. Mesmo que em períodos distintos, Custódio (1865) e Francisca (1887) 
deveriam organizar sua escola pelo modo simultâneo de ensino, determinado em Regulamento 
no ano de 1857 e mantido por todo o período aqui em estudo, como já tivemos a chance de 
constatar em outras passagens dessa narrativa.

O professor Antonio Ferreira da Costa intitulava “o melhor método a ser seguido” como 
“simultâneo puro”, diferenciando-o assim do “simultâneo misto” o qual adotava na aula a seu 
cargo. Segundo o professor, o simultâneo puro era o melhor, mas nas condições em que a 
instrução se encontrava era “impraticável: pela frequência dos alunos, pela falta de material e 
de casas apropriadas para ele” (COSTA, 1865, AP. 219, p. 20-29). Neste mesmo relatório, 
Antonio, faz uma breve explicação do que seria “método de ensino” e “modo de realizar o 
ensino”, para ele:

O ensino pode ser considerado em si, ou fora de si; o 1° é o modo de transmitir 
as ideias; o 2° é a maneira de o realizar. Métodos de ensino considerados em 
si há apenas dois: sintético e analítico. (...) Modos de realizar o ensino: o 
ensino se pode fazer a cada aluno de per si, a todos a um tempo, com as 
mesmas lições ou por decúrias. O 1°, a que se chama pessoal (individual), o 
2°, a que se chama simultâneo, quando puro é o melhor, porque não desperdiça 
tempo (...) o método de Castilho é analítico e simultâneo puro. Se, porém, o 
professor, para tender ao progresso de uns e retardamento de outros, distribuir 
as lições por classes nomeando monitores da classe mais adiantada para 
repetirem simultaneamente as matérias de cada classe, neste caso o ensino será 
misto. O 3° a que se chama mútuo, divide os alunos em turmas de 10, como o 
nome de decúrias e com um aluno tirado da turma dos mais adiantados à testa
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de cada turma de alunos de quem tomam a lição, dando conta do resultado ao 
professor. (COSTA, 1865, AP. 219, p. 20-29).

O adjetivo “impraticável” em relação ao método simultâneo puro se deve ao fato de que 
o professor o entendia de maneira distinta. Aqui proponho que recordemos a sugestão do 
professor quanto à organização da escola e assim tentarmos compreender sua concepção, 
esboçada lá no ano de 1865. Para Antonio, uma escola para obter bons resultados deveria ter o 
ensino organizado em três classes com um professor para cada, cada uma ocupando uma sala 
separada, podendo ensinar entre 60 e 70 alunos ao mesmo tempo. Deste modo “o professor, 
tendo então de empregar-se em cada sessão escolar com uma só classe, não terá de perder tempo 
em distração alguma, por estarem atentos a mesma lição e as mesmas explicações”, cada turma 
teria que passar por exame ao final de cada ano para ascender a próxima e ao concluir os três 
anos (se aprovados) passar por exame final. Nesta perspectiva, além dos materiais, era 
necessário um espaço específico para abrigar a escola com condições de suportar três grupos 
numerosos de alunos, por isso o professor enfatiza “a necessidade de casas apropriadas”, e a 
expressão, “atentos a mesma lição e as mesmas explicações”, significava que eram 
imprescindíveis materiais iguais para todos.

Quando João Baptista de La Salle, em conjunto com outros professores, começou a 
aplicar o método simultâneo123 nas escolas para meninos pobres que havia fundado, em uma 
tentativa de que o ensino funcionasse de outra maneira em oposição ao ensino individual, 
grandes cartazes com boa visibilidade foram confeccionados e textos que servissem de leitura 
comum foram preparados, assim como diferentes modelos de escrita (VALLADOLID; 
BALSERA, 2012). “Emplear el método, sistema o modalidad simultánea significaba clasificar 
a los ninos conforme a sus capacidades, usar un libro con los del mismo grado y  seguir la 
lección con un solo maestro, de manera que cuando el maestro corrige a un alumno está 
corrigiendo a todos” (VALLADOLID; BALSERA, 2012, p. 49, grifos meus).

Embora, na província do Paraná, o método de ensino simultâneo fosse entendido, 
executado e nomeado de formas distintas, e ainda que sem a homogeneidade desejada, alguns 
professores tinham conhecimentos dos princípios básicos desse tipo de organização: a 
separação da turma em classes por grau de conhecimento e adiantamento das crianças e o ensino 
feito a todos de uma classe ao mesmo tempo. A distinção feita pelo professor Antonio entre

123 “El sistema simultâneo, cuyos antecedentes si queremos podríamos encontrarlos hasta la pedagogia socrática, 
en oposición al individual, comienza a practicarse desde el siglo XVI, pero es gracias al impulso de La Salle y de 
los Hermanos como adquiere carta de naturaleza y, a partir del siglo XVII, se va extendiendo desde Francia al 
resto de Europa; siendo un antecedente a la graduación de las escuelas” (VALLADOLID; BALSERA, 2012, p. 
49).



método e modo de ensino é um tanto “precoce” em relação ao entendimento de seus colegas. 
Esse debate, por parte dos professores, sobre a organização do ensino e dos meios de ensinar, 
com essa explicitação precisa, como faz Antonio, indicando como métodos o analítico e 
sintético e como modos o simultâneo, mútuo e individual, não era comum em terras paranaenses 
nesse período (1860-1870), como pude identificar em estudo anterior (FRANÇA, 2014). Esse 
tema, explorado ainda timidamente pelos professores, fica mais evidente em fins da década de 
1870 quando começam a circular na província livros específicos para o ensino da leitura, “os 
professores continuavam a afirmar que organizavam sua escola de acordo com o modo 
simultâneo de ensino, no entanto indicavam o uso de outro método adotado” (FRANÇA, 2014, 
p. 150). Duas versões desse outro método adotado ao qual os professores se referiam, eram o 
método de João de Deus -  a Cartilha Maternal - e o método do Dr. Abílio Cesar Borges, ambos 
criados por seus autores para o ensino da leitura. Enquanto os “livros de Abílio” foram 
oficialmente adotados para uso na província, a cartilha de João de Deus não passou pelo mesmo 
crivo dos inspetores, ainda que não haja muitos dados sobre seu uso no Paraná encontramos 
alguns indícios de sua passagem pelas escolas da província.

A Cartilha Maternal, publicada em Portugal em 1876, foi escrita pelo poeta português 
João de Deus, e era conhecida também como “método da palavração” (MORTATTI, 2006, p.
06). Segundo Maria Rosário Longo Mortatti, foi a partir do início da década de 1880, que o 
método desta cartilha passou a ser divulgado no Brasil, pelo professor de português da Escola 
Normal de São Paulo, Antonio da Silva Jardim, a autora afirma que o livro foi utilizado 
principalmente nas províncias de São Paulo e Espírito Santo (MORTATTI, 2006). Consta no 
inventário feito pelo G2 que os livros passaram também pelas escolas primárias do Rio Grande 
do Sul124 (CASTRO, 2011). Quanto à província do Paraná, as fontes consultadas não permitem 
identificar exatamente como ou quando a cartilha começou a ser usada, ou mesmo dimensionar 
sua circulação pelas escolas, mas elas nos permitem captar alguns vestígios...

Em 1879, a professora Emília Erichsen, contava em seu relatório que teve acesso a um 
exemplar da cartilha maternal, e mesmo afirmando não ser competente para analisá-la esboça 
um “breve” parecer:

Há pouco tempo que me foi dado alcançar, um exemplar da ‘Cartilha 
Maternal’ de João de Deus; não me atreverei a analisar e nem para isso sou 
competente, num trabalho que vela tanta erudição e um estudo tão 
perseverante sobre a matéria da parte de um homem como João de Deus; que 
me parece, porém, que ele não atingiu o todo, o belo alvo a que se propõe, isto 
é, tornou mais fácil e mais ameno às crianças os seus primeiros passos no

124 De acordo com os dados levantados pela equipe do Rio Grande do Sul - Professora Eliane Peres e sua bolsista 
de I.C. Sylvia Tavares Barum.
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estudo, pois que as novas denominações que ele dá às letras do alfabeto posto 
que fundada em muitas lógicas razões, trazem contudo complicações e exigem 
explicações que tornam, à mocidade, necessários da parte do mestre, maior 
soma de cuidados de paciência e, da parte dos alunos, maior esforço de 
inteligência. Isto me parece provado pelo simples fato de serem as crianças 
submetidas ao questionário que traz a Cartilha Maternal, e ao qual deverá 
responder ao propósito de cada uma das letras consoantes, que se lhes vai 
ensinando a conhecer. À parte, essa complicada nomenclatura das letras, acho 
muito aproveitável todo o mais nesse método, e mesmo o estando ensaiando, 
no ensino individual, com os mais lisonjeiros resultados em uma criança de 
cinco anos que logo no primeiro dia a vir e a brincar ficou conhecendo todos 
os vocábulos de que se compõe a segunda lição da Cartilha. (ERICHSEN, 
Emília. 1879, AP. 578, p. 76).

A cartilha pode ter chegado as mãos da professora pela Inspetoria que, com o intuito de 
que o livro fosse avaliado pelos professores, enviou-o à Emília para que esta o analisasse, para 
que então o uso fosse estendido a todas as escolas, como foi feito em outros momentos com 
outros livros. Foi encontrado nas fontes que em algumas ocasiões alguns mestres definitivos 
foram chamados a testar livros de determinada matéria em suas escolas e, diante dos resultados, 
apresentar um parecer sobre sua “eficácia” no ensino; foi assim com livros do ensino do sistema 
métrico e de aritmética. No entanto, não parece ser esse o caso, muito em razão das palavras da 
professora -  “Há pouco tempo que me foi dado alcançar, um exemplar da ‘Cartilha Maternal’ 
de João de Deus” -  pois quando recebiam um livro para “experimentar” com seus alunos, os 
professores deixavam isso explicito no relatório ou parecer enviado ao Inspetor usando de frases 
como “me foi enviado por essa Inspetoria para ensaiar em minha escola”. Não é o que nos conta 
Emília! Talvez a professora tenha ouvido falar sobre o método João de Deus pelas propagandas 
que fez Antonio Zeferino Candido125, professor da Universidade de Coimbra, nas províncias do 
Rio de Janeiro e São Paulo em 1878 (Jornal do Comercio, Rio de Janeiro, 1878, p. 01), já  que 
Silva Jardim, o principal divulgador do método no Brasil, apresentou seus relatórios somente 
entre 1880 e 1884 (MORTATTI, 2000), e ficou interessada em utilizá-lo com suas meninas, 
adquirindo-o por conta própria. Infelizmente, por ora, as fontes consultadas não apresentam 
informações que deem conta de responder essa questão, mas esse breve registro de Emília nos 
dá indícios, que corroboram uma das hipóteses desta tese que é, de que alguns professores, com 
o intuito de se aprimorar em seu ofício, buscavam maneiras de fazê-lo para além das orientações 
dos inspetores de ensino da província.

125 Sobre as incursões do professor Antonio Zeferino Candido no Brasil, conferir MENEZES (2011). Sobre o 
método João de Deus e a sua divulgação feita pelo professor Antonio Zeferino Candido, conferir MORTATTI 
(1999) e HILSDORF (1986).
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Já os “livros126 de Abílio”127 tiveram uma circulação maior pelas escolas da província 
paranaense. Publicados em sequência - Primeiro Livro de Leitura ou Cartilha Popular, 
publicação original em 1866; Segundo Livro de Leitura para uso da Infância Brazileira, 
publicação original em 1866; e Terceiro Livro de Leitura para uso das Escolas Brazileiras, 
publicação original em 1871 - estes foram trazidos à província paranaense pelo Dr. Bento 
Fernandes de Barros, de sua visita à corte, conforme relatório do Inspetor Geral referente ao 
ano de 1872.

São conhecidos na província os livros de leitura, gramática e outros de 
composição de do ilustrado Sr. Dr. Abílio Cesar Borges. O Dr. Bento 
Fernandes de Barros, vindo da corte, trouxe deles alguns exemplares, que 
pediu-me distribuir-se pelos inspetores de distrito e professores, o que fiz logo, 
sendo que por toda a parte agradaram. Os de leitura e gramática portuguesa, 
com autorização de V. Ex. acham-se adotados para uso nas escolas, mas 
declarei aos professores que continuassem a usar dos que possuíam até que 
aqueles fossem supridos. (OLIVEIRA, 1873).

Foi a partir desta distribuição que se decidiu pela adoção oficial dos livros para uso nas
escolas e, vale destacar, que entre todos os compêndios que circularam pelas escolas do Paraná,
os livros de leitura de Abílio foram os únicos para os quais se expediu portaria, e depois que
foram autorizados, não há registro de aprovação de outros livros (de leitura).

De dez solicitações o Conselho Literário negou quatro. (...) Estas negativas 
tinham por base a utilização, na província, dos livros de Abílio César Borges. 
Os livros de Abílio, como eram mencionados em alguns documentos, eram 
aprovados pelo conteúdo e de acordo com o que era melhor para o governo. 
(BARBOSA, 2013, p. 241).

No cotejamento das fontes, pode-se distinguir que a principal maneira que os “livros de 
Abílio” adentraram à província paranaense foram por meio de doações realizadas pelo autor - 
o Dr. Abílio doou à província uma vultuosa quantidade de seus livros entre os anos de 1874 e 
1878, segundo as fontes consultadas128. É de se supor que a grande quantidade oferecida tenha

126 Sobre os livros de autoria do Dr. Abílio Cesar Borges, faço uso de algumas considerações levantadas em estudo 
anterior, que serão relevantes para as análises aqui empreendidas. (FRANÇA, 2014).
127 “O baiano Abílio trocou a carreira de médico pela de professor. Destacou-se pelas suas obras para a infância 
brasileira, pela participação e premiação em congressos nacionais e internacionais de educação, pela inovação nos 
métodos de leitura, escrita e desenho, pela abolição de castigos corporais e inúmeras outras atividades na educação 
brasileira. Suas obras são citadas por diferentes personalidades, e é muito comum encontrarmos relatos sobre os 
livros desse autor nas biografias e obras romanceadas de pessoas famosas como Graciliano Ramos, José Lins 
Rego, Gilberto Velho e outros” (VALDEZ, 2004, p. 10).
128 No ano de 1874, Abílio C. Borges enviou a província 1200 exemplares dos seus livros, dos quais 500 eram 
exemplares da Gramática Portuguesa, 300 do 1° livro, 200 do 2° e 200 do 3°, junto a uma carta na qual explicitava 
sua oferta. Em 1876, em outra carta, o autor relembra sua doação afirmando que esta se deu porque a província 
padecia da falta absoluta de livros e os cofres provinciais não poderiam fornecê-los aos meninos pobres, e já  que, 
em 1876, tal situação se repetia, oferecia novamente um número de 3000 exemplares dos seus livros (Cartas 
enviadas por Abílio Cesar Borges nos anos de 1874 e 1876, localizadas nos livros APs n. 449 - p. 17, n. 496 -  p.64



atendido o número de alunos existentes, no entanto, os documentos que foram consultados não 
nos permitem aferir se todos esses livros chegaram definitivamente às escolas, ainda que os 
mesmos nos deem indícios de que eles foram utilizados, por meio do crescente pedido dos 
mesmos ou pela descrição do seu uso em alguns relatórios de professores (FRANÇA, 2014). 
Diante do que os indícios encontrados nas fontes demonstram em relação às autorizações de 
compêndios e a forma como estes livros chegavam no Paraná, é possível assinalar que houve 
uma parceria vantajosa para ambas as partes que durou por anos -  Abílio mantinha uma 
circulação maior de sua obra e o governo não precisaria investir recursos na compra desse 
material - e entender os motivos que levaram o Conselho Literário a manter o uso desses livros 
e não de outros.

Na introdução de seu terceiro livro de leitura, Abílio Cesar Borges, ao defender o uso e 
distribuição dos livros para o ensino da leitura nas escolas primárias, lançava as seguintes 
questões:

Por mais inteligente e zeloso que seja o mestre, o que é que poderá fazer sem 
os instrumentos do ensino? E qual o instrumento do ensino que possa medir 
importância com o livro? E, pois que valem escolas sem bons livros, ou sem 
livros totalmente? (BORGES, 1890, p. VXIII; XIX -  introdução129).

O autor expõe ainda, que são poucos os livros “que podem ser entendidos, e lidos, 
portanto com interesse e proveito pelos discípulos” e, mesmo esses que são adotados, não são 
distribuídos em proporção ao número de alunos, logo “a maior parte dos meninos aprendem a 
ler sem livros” (BORGES, 1890). As questões formuladas por Abílio, além de reforçarem seus 
argumentos em favor da publicação, distribuição e uso de livros escolares para promover o 
ensino nas escolas primárias (principalmente em favor dos de sua autoria) e, assim, a 
emancipação do povo pela instrução elementar, em substituição dos materiais até então usados 
para ensinar a leitura e escrita às crianças130, evidenciam, de mesmo modo, a forma como foi 
se constituindo e legitimando a materialidade da escola primária e, desta forma, a sua relação 
com as práticas e saberes docentes, durante o século XIX.

No mesmo relatório em que a professora Emília Erichsen menciona seu ensaio com a 
Cartilha Maternal, apresenta também um parecer sobre os “livros de leitura de Abílio”. Em suas

e n.500 -  p.83). Novamente, desta vez no ano de 1878, em relatório presidencial, encontra-se o registro de 
agradecimento ao Dr. Abílio pela sua doação de 3500 exemplares dos seus compêndios escolares, 1000 da 
gramática portuguesa e mais 1000 dos compêndios de aritmética (MENEZES, 1878). (FRANÇA, 2014, p. 145
146).
129 Introdução da primeira edição do 3° livro de leitura publicado em 1871. A edição aqui utilizada data de 1890 -  
65a ed. -  na qual consta um prólogo escrito para esta edição e a introdução da primeira.
130 À princípio, segundo as fontes consultadas, os materiais utilizados pelos professores para o ensino da leitura e 
escrita dos alunos consistiam em cartas ou silabários, em livros de catecismo ou ainda em algum livro de prosa ou 
verso que se encontrasse na classe.



palavras deixa transparecer um conhecimento já  produzido em seus anos como professora 
primária ao dizer que “estes lhe tem parecido os mais adequados para a fácil aquisição da arte 
de ler”, que as crianças aprendem “sem esforço e sem fastio, em muito pouco tempo pelo
método Abílio”, e é possível supor que a professora ao fazer essa afirmação se remeta a uma
comparação com outros materiais já  utilizados em sua escola.

Entretanto, chama a atenção a classificação dos livros como método. Emília utiliza o 
termo “método Abílio”, assim como o faz com “o método João de Deus”. Outro exemplo pode 
ser encontrado na explicitação dada pelo professor 2a cadeira masculina de Antonina131, em seu 
relatório do ano de 1883. O professor afirmava que o modo de ensino adotado era o simultâneo, 
mas que o método admitido nas escolas era o dos “livros de Abílio”, os quais segundo ele não 
favoreciam o ensino.

Modo de ensino: é o simultâneo o modo adotado usado nas escolas de 
instrução primária da província, com rigorosa apreciação não se pode deixar 
de colocá-lo na altura d’um princípio edificante e proveitosíssimo para a igual 
difusão do ensino em classes. Método de ensino: para corresponder à eficácia 
do modo falta-nos a eficácia do método, é o que não temos. O método de 
ensino admitido nas escolas primárias a instancias propagativas do Dr. 
Abílio Cesar Borges, conhecido como um eminente vulto nas lidas da 
instrução infantil, não corresponde a expectativa do professor. 1° porque os 
livros de leitura são mal impressos avultando o mesmo de erros ortográficos; 
2°, em certos lugares do 3° livro de leitura a ordem gramatical foge de seu 
núcleo de regência; 3°, sua gramática, última edição não foi organizada para
meninos e sim para moças, nestas circunstancias torna-se infrutífera a ação do
modo simultâneo (Relatório do professor da 2a cadeira masculina de Antonina, 
1883, AP. 700, p, 224, grifos meus).

Aqui também podemos perceber que a análise do professor se baseia em sua experiência 
com o ensino em sua escola. “No momento em que os livros de Abílio são autorizados para uso 
nas escolas, os professores aliam ao seu conhecimento e a sua prática cotidiana, às orientações
dadas pelo autor em como conduzir o ensino da leitura para os seus discípulos” (FRANÇA,
2014, p. 148).

Deste modo, as fontes nos dão vestígios de que os livros de leitura de Abílio 
Cesar Borges, muito mais do que apenas um método de leitura, foram 
apropriados por alguns professores paranaenses como um método de ensino 
a ser seguido nas escolas, usado como um manual de ensino o qual permeou 
um campo de discordâncias, aceitações e tensões na relação com os saberes e 
práticas docentes. Na utilização destes livros de leitura, os professores 
coadunavam as orientações propostas pelo Dr. Abílio aos seus conhecimentos 
provindos de sua prática cotidiana, ou mesmo das suas apropriações 
concernentes às prescrições legislativas e determinações dos inspetores 
escolares. (FRANÇA, 2014, p. 150, grifos da autora).

131 A assinatura do professor no relatório não permite identificar o seu nome, sua assinatura é ilegível.
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A distância entre as ponderações do professor Antonio Ferreira da Costa e os demais 
professores em relação a este tema é de quase 15 anos. Podemos nos perguntar a que impressos 
Antonio teve acesso para poder fundamentar suas explicações lá em 1865, que materiais 
adquiriu por conta própria, assim como talvez fez Emília, no intuito de embasar sua prática. 
Mas essas são respostas que ainda não foram encontradas nos documentos consultados. Mesmo 
com os quase 15 anos de distância, uma coisa em comum une as discussões: o método associado 
a um livro; o professor Antonio faz menção ao método Castilho no relatório de 1865 referindo- 
se a ele como “analítico e simultâneo puro”.

O “método de Castilho”, foi um método elaborado pelo português Antonio Feliciano de 
Castilho132 para o ensino primário da leitura e escrita e apresentado em seu livro “Leitura 
repentina: método para em poucas lições se ensinar a ler com recreação de mestres e 
discípulos”, publicado pela primeira vez em 1850. Segundo o autor, no prólogo da segunda 
edição (revista e ampliada), publicada em Portugal em 1853, seu método era baseado no livro133 
de Mr. Lemare, no que diz respeito a memorização (“mnemorisação”) das letras (formas e valor) 
por figuras, ou método mnemónico, mas que a sua forma de leitura era oposta à do autor francês 
(CASTILHO, 1853). Além das escolas de Portugal, “na década de 1860, o método Castilho era 
conhecido, e, em certa medida, praticado no Brasil, contrariamente ao que sugere a nossa 
historiografia” e, ao que consta, foi divulgado pelo próprio autor em conferências realizadas no 
Rio de Janeiro (VILLELA, 2011b, p. 180).

Na província paranaense, em uma primeira tentativa de uso do método português, foi 
convidado o Sr. Candido José Pereira, empregado da tesouraria e professor particular na capital, 
para estudar o método e executá-lo em sua escola, no entanto, devido a algumas dificuldades 
(não se sabe se pessoais ou em relação ao método) teve que abandonar a tarefa (MOTA, 1858). 
Mesmo com a afirmação (no relatório do Inspetor) de que seria concedida licença a algum 
professor público para abandonar o método adotado (simultâneo) e exercitar esse outro novo, 
quando o pedido foi feito pelo inspetor de distrito de Paranaguá, “devotado ao método 
português”, para que o professor da 3a cadeira masculina, Honório Décio da Costa Lobo, e a 
professora da 2a cadeira feminina, Alzira Paula da Costa Lobo, pudessem executá-lo, esta foi 
negada (MOTA, 1858).

Não podendo nós descobrir merecimento nesse ensaio, e ante perigo de 
perturbação na marcha do ensino e necessidade de novas despesas, não o 
autorizamos. (... ) Temos algumas apreensões da ineficácia do método, para

132 “Intelectual português, conhecido por suas obras literárias, poeta, tradutor, licenciado pela Universidade de 
Coimbra/PT” (VILELLA, 2011b, p. 179).
133 “Edição de 1840, publicada cinco anos depois da morte do autor na coleção que tem por título: Cours complet 
d ’Education pour les filles etc. É um folheto em oitavo grande; com 88 páginas” (CASTILHO, 1853, p. LIII).



educar e instruir no nosso plano de ensino das escolas. Que a contínua 
ressonância da escola de leitura repentina, apassivando a memória dos 
adolescentes, não seja própria ao ensino simultâneo por classes ou grupos. 
(MOTA, 1858, p. 11-12).

Para executar o método de Castilho com eficácia eram necessários determinados
materiais. Alguns já comuns nas escolas paranaenses, mas não outros, e talvez esse seja um dos
motivos para a não autorização do inspetor -  além daquele de não se desviar de um caminho
que ele já  havia traçado para a instrução.

A base do método de Castilho era fonológica. Dentre os materiais necessários 
e úteis para o ensino da leitura e escrita, demandava: um estrado, uma coleção 
de 44 quadros de mnemorizações134 por imagens, um quadro reto, giz, vara e 
esponja. E ainda: um exemplar do Método Português e Directório para os 
professores, resenha alfabética, ardósias, papéis-vidros, traslados para papéis- 
vidros, tinteiros, penas e papel comum, livrinho, livro de leitura manuscrita e 
um contador mecânico. O número de alunos na sala era ilimitado. (VILLELA, 
2011b, p. 180, grifos da autora).

Ainda que não autorizado em fins da década de 1850, o professor Antonio pode tê-lo 
usado em sua escola, pela indicação que faz de que o método Castilho é “simultâneo puro e 
analítico”; o professor faz uma afirmação, não demonstra ser apenas uma menção a um material. 
Mas será que o professor “ensaiou” o método com seus alunos, ou apenas “ouviu falar”? Em se 
tratando deste professor, pelo conteúdo dos seus relatórios, é possível ir um pouco mais longe 
nas suposições e pressupor que Antonio se mantivesse atento ao que acontecia em seu país natal 
- Portugal - por vias diversas e que portanto tivesse o livro em mãos e, de posse de alguns dos 
“materiais necessários”, fez alguns testes na sua escola, se apropriou de um fundamento ou 
outro e aliou seus conhecimentos ao que Castilho propunha como mais vantajoso para o ensino. 
No entanto, essas suposições que podemos fazer se baseiam muito mais na identificação de 
“propriedade” com que faz as ponderações em seus relatórios (do seu conteúdo), do que 
necessariamente da citação direta de uso ou não de um material (ainda que ele faça isso em 
alguns momentos sobre outros materiais). Em nenhum outro documento a que tivemos acesso, 
deste professor, aparece a menção do método de Castilho, este relatório de 1865 foi o único. 
Diante disso, aqui podemos fazer algumas aproximações com os estudos de Carla Chamon 
(2009) sobre a professora mineira Maria Guilhermina, autora e tradutora de uma literatura 
didática e pedagógica entre os anos de 1869 e 1913. Segundo Chamon (2009), nos relatórios da 
professora eram comuns remissões a autores estrangeiros ou as suas experiências de viagens de 
estudo e esse tipo de escrita “cumpria uma dupla função: produzia credibilidade e comprovava 
seu discurso, ao mesmo tempo em que criava um lugar de autoridade para Maria Guilhermina,

134 Palavra escrita como na citação original de VILLELA (2011b).
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o lugar de saber sobre um outro e de, por meio da escrita, dá-lo a conhecer” (p. 173). Esse pode 
ter sido o caso do professor Antonio; citar autores em sua escrita para dar credibilidade as suas 
ponderações e ainda criar um lugar de autoridade sobre o tema em discussão.

Estes compêndios (Livros de leitura de Abílio, Cartilha Maternal, Leitura Repentina), 
pensados como de uso dos alunos, são alguns exemplos dos livros que adentraram as escolas 
como um instrumento auxiliar dos professores em seu ofício de ensinar a ler (e escrever). No 
entanto, os professores deram outro sentido a eles quando passaram a usá-los em sua prática 
como manuais para organização do ensino e direcionamento do conteúdo a ser lecionado, muito 
em consequência ao modo de composição de cada obra. Diante disso, por seu conteúdo, 
disposição e uso feito pelos professores, os mesmos podem ser considerados como manuais 
pedagógicos do tipo “caixa de utensílios”, na definição dada por Marta Carvalho (2006), 
portanto ressignificados na/pela prática docente135.

Voltando aos demais “materiais necessários ao ensino”. Quando iniciamos essa parte do
nosso percurso, foram citados fragmentos do termo de visita de Honório Décio da Costa Lobo,
na condição de inspetor paroquial em Paranaguá, no ano de 1889, sobre sua visita feita à escola
masculina de Paranaguá, do professor normalista Francisco de Paula Guimaraes. Vejamos agora
as palavras exatas do inspetor:

Regida pelo professor normalista Ilmo. Sr. Francisco de Paula Guimarães, que 
no cumprimento de seus deveres escolares, tem conduzido de um modo digno 
de louvor, pela sua assiduidade, dedicação, boa vontade e aptidão para o 
ensino de seus alunos, sempre prontos e submissos ao seu mestrado de ensino: 
que infelizmente, não obstante o seu empenho em desenvolvê-lo com 
vantagem para os filhos de famílias, confiados ao seu cuidado, não poderá 
jamais ser profícuo, atendendo-se ao avultado número de 140 meninos que 
frequentam a sua escola, única presentemente provida nesta cidade, cuja sala 
sem espaço conveniente e sem mobília suficiente para assento dos mesmos 
meninos, apresenta ao entrar-se nela o tristonho espetáculo de uma multidão

135 Diante das fontes, é possível evidenciar que os livros de leitura ou manuais para o ensino da leitura foram de 
algum modo um guia na organização do ensino em sala, e era por meio deles que os professores definiam a 
sequência e os conteúdos a serem ensinados aos alunos. Quando os livros começaram a ser usados nas escolas, 
neste uso os professores tiveram que aliar ao seu conhecimento e a sua prática cotidiana, as orientações dadas pelo 
autor em como conduzir o ensino da leitura para os seus alunos. As fontes consultadas nos dão indícios de que 
além de um método de leitura, estes livros “foram apropriados por alguns professores paranaenses como um 
método de ensino a ser seguido nas escolas, usado como um manual de ensino o qual permeou um campo de 
discordâncias, aceitações e tensões na relação com os saberes e práticas docentes”. Por essa forma de utilização e 
apropriação e ainda pela organização dos livros, é possível fazer uso da definição de Marta Carvalho (2006) dos 
manuais pedagógicos como do tipo “caixa de utensílios” na análise dos mesmos, pois este auxilia na compreensão 
da relação do ofício docente como arte de ensinar (FRANÇA, 2014, p. 148-150). Segundo Carvalho (2006) “O 
Manual configurado como caixa de utensílios se organiza segundo a lógica de fornecer ao professor ‘coisas para 
usar’ na sala de aula, compondo um programa curricular: uma poesia aqui, um canto ali, uma estorinha lá. Nessa 
lógica, o Manual é composto como impresso cujos usos supõem regras que não necessitam de explicitação, sendo 
dadas como regras culturalmente compartilhadas. Nesse sentido, a lógica que preside a composição desse tipo de 
Manual, que circulou nas últimas décadas do século XIX e primeiras do século XX, deve ser buscada no campo 
normativo das concepções pedagógicas que lhe são contemporâneas, que prescreviam a boa arte de ensinar como 
boa cópia de modelos” (p. 02, grifos da autora).



de meninos em movimento sem dar lugar a que o professor possa com ordem, 
e com aproveitamento classificar as classes e pôr em execução seu método de 
ensino. E determinado pelo regulamento regente, tendo por isso de afastar-se 
necessariamente dele para coadjuvar o seu trabalho pelo mútuo 
reconhecidamente prejudicial ao ensino pela delegação feita à condiscípulos 
que não aprendem, não aprendendo igualmente aqueles que lhes são 
entregues, quando fatos não venham trazer a desmoralização entre os alunos 
com prejuízo para a boa ordem, moralidade e preenchimento do espirito. Se 
faz, portanto, urgente o provimento da primeira cadeira, para providenciar-se 
a regularidade em que se deve ser mantida a escola e proveito dos alunos. 
(LOBO, Honório Décio da Costa. Termo de visita enviado pelo professor 
Francisco de Paula Guimarães. 1889, AP. 861, p. 94, grifos meus).

Nas palavras do inspetor, a falta de mobília (e espaço inadequado) prejudicava a 
organização da escola para o bom proveito do ensino ministrado pelo professor, impossibilitava 
a distribuição em classes impedindo assim a execução do método de ensino.

Em 1863 a professora Emília Erichsen informava que sua escola tinha os móveis 
necessários, mas três anos depois solicitava a compra de mais duas mesas e quatro bancos 
porque o número de alunas havia aumentado (ERICHSEN, 1866, AP. 244, p. 74-78).

O professor José Cleto da Silva utilizava do mesmo argumento para informar que a 
mobília em sua escola era insuficiente, no ano de 1868. Em seu relato, o professor, expunha 
que “não tinha mesa, as cadeiras estavam em péssimo estado e os bancos não se prestavam ao 
uso a que se destinavam” e, que mesmo tendo recebido mais bancos de outro professor136, estes 
ainda eram insuficientes para os seus setenta e seis alunos matriculados (CLETO, 1868, AP. 
291, p. 77-80).

No relatório apresentado pelo Inspetor Geral José Lourenço de Sá Ribas, em 1864, eram 
poucas as escolas que não haviam recebido o provimento de móveis. A maioria, segundo o 
inspetor, foi equipada entre os anos de 1856-1859, outras tinham recebido a mobília de um 
“antigo” professor e algumas foram providas durante o ano corrente, isso quer dizer que eram 
poucas as escolas que possuíam móveis novos, muitas ainda satisfaziam-se com objetos com 
quase 10 anos de uso (se não mais). Neste relatório do Inspetor, constava que as três cadeiras 
masculinas de Paranaguá haviam recebido os móveis necessários, assim como as femininas, no 
entanto, em 1866, o professor da 2a cadeira, Domingos Carneiro da Silva Braga, lamentava as 
“míseras” condições de sua escola. O professor, além de pedir o envio de alguns materiais, 
solicitava o ressarcimento das despesas realizadas no decurso dos anos em que esteve à frente 
da escola (seis anos), afirmando que não foi beneficiado pelo artigo 31° do Regulamento de 
1857, o qual deliberava que todos os móveis e utensis seriam fornecidos pelos cofres da

136 O professor informava que o subinspetor havia mandado o ex-professor de latinidade lhe repassar os bancos 
que estavam sob sua guarda.
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província. Nas palavras do professor, ele recebeu a autorização para mandar fazer os móveis, 
mas teve que pagar por eles o valor de 163$300 (cento e sessenta e três mil e trezentos réis), 
sem receber a devida compensação por parte dos cofres provinciais. Custódio não informa a 
data da despesa, mas salienta que esta não foi a única, que desde que assumiu a escola vem 
fornecendo materiais aos alunos pobres, maioria em sua escola, e que isso o tem prejudicado 
no orçamento familiar. Seu registro dá a entender que seus recursos não dão conta de prover a 
escola com todos os móveis e utensílios necessários e que por isso seus alunos não estavam no 
nível desejado por ele e pelo inspetor (BRAGA, 1860, AP. 240, p. 103-104).

Os argumentos utilizados pelos professores se assemelham no que tange a quantidade 
de móveis, principalmente bancos e cadeiras, relacionado ao número de alunos frequentes, e 
evidenciam que a discrepância entre o disponível e o necessário interfere na organização e 
ordem das classes e que impede o avanço dos alunos por não se poder aproveitar de forma 
profícua o método adotado, para além disso o professor se vê impedido de exercer seu ofício. 
Neste ponto a legislação é grande aliada dos professores. Independente do atendimento ou não 
do provimento, a legislação ganha o sentido de suporte que autoriza os pedidos, pois é 
justamente de suas determinações que os professores se valem em suas reivindicações. 
Respaldar-se na lei dá sustentação e legitima as suas solicitações, portanto mencioná-la quando 
dos pedidos recorda e reforça um direito garantido por bases legais.

As instruções publicadas no ano de 1856 determinavam a distribuição da turma em 3 
classes divididas em 5 bancos, o Inspetor Joaquim Ignacio Silveira da Mota definia em relatório 
(1856) que o cálculo para a quantidade de bancos na escola seria feito na proporção de 1 'A 
palmo por aluno - portanto, a quantidade de 5 bancos era destinada a uma escola com 39 alunos 
exatos -, e o Regulamento de 1857 estipulava que cada escola deveria ter bancos em anfiteatros 
em três ordens. Essas determinações nos dão a entender que “banco” além de móvel para 
assento dos alunos, significava o “espaço de uma classe”.

À primeira vista, ao entrar em uma escola, um inspetor identificaria o número de classes 
em que a escola estava dividida pela quantidade de bancos que esta possuía, a disposição de 
bancos indicaria ao inspetor se o professor praticava o modo simultâneo, a organização em 
classes denotaria o bom trabalho do professor. Ao passo que para o professor, o número de 
bancos interferia na organização dos seus alunos e da sua escola, implicava na realização de um 
bom trabalho, possibilitava a racionalização e dinamização do seu ofício. A falta de um banco 
poderia fundamentar - como o fez - uma série de justificativas para a ausência de resultados, 
para um trabalho improfícuo, para esforço não recompensado. No entanto, este é apenas mais 
um fator em meio a tantos insucessos e desventuras ou de êxitos e avanços da instrução pública.



Não basta ter bancos suficientes se o espaço físico da escola não comporta todos os móveis 
necessários - é o que aponta Honório Décio - a sala ocupada pelo professor Francisco 
Guimarães não possuía a dimensão precisa para acomodar 140 alunos. Dividir a turma em 
classes pode não resultar no ensino simultâneo dos alunos; Custódio Netto confirmou que em 
muitos momentos teve que ensinar seus alunos individualmente, fosse pela falta de livros, ou 
pela irregularidade na frequência dos seus alunos.

Por outro lado, pensar a escola e o ofício docente atravessados pela materialidade, nos 
leva a inverter o ângulo da lente e ponderar sobre algumas situações deste contexto de 
escolarização: nesse período, a mobília caracteriza o espaço como escolar, uma vez que este 
espaço é uma sala localizada, comumente, na residência do professor, a mobília que o compõe 
o diferencia do ambiente privado; os bancos estruturam uma ordem e disciplinamento, isto é, 
ter bancos suficientes para acomodar todos os alunos impossibilitaria a dispersão e 
movimentação aleatória das crianças permitindo o domínio do professor sobre a turma; o 
método misto, na sua configuração como uma junção do simultâneo com o individual, se 
conformou nessa relação de incompatibilidade numérica e experiência docente, já  que a sala 
era organizada em classes, mas ter alunos “espalhados” impelia o professor a ter que ensinar 
um aluno por vez adaptando-se à condições disponíveis, ou seja, uma invenção dos mestres 
oitocentistas com caráter puramente escolar e operatório, um produto da cultura escolar 
“gestado no conflito entre urgência em solucionar os problemas cotidianos da aula e as 
dificuldades com que se deparavam os professores para prover materialmente o ensino, 
denunciadas seguidamente ao longo do século XIX” (VIDAL, 2005a, p. 09); a aplicação dos 
métodos de ensino está diretamente vinculada a certos materiais, mas a circulação de 
determinados materiais não significa necessariamente a execução deste ou daquele método de 
ensino.

Este ângulo da lente permite ver também que, indiretamente, esta materialidade ganha 
mais um sentido na relação com o exercício docente. De forma sobressalente, para os 
professores, os objetos estão diretamente atrelados ao método de ensino a ser aplicado e ao 
constatar a falta o professor naturaliza um discurso. No entanto, ao “falar” da (in)existência e 
condições desses objetos em sua escola, deixa “escapar” que a “necessidade” ultrapassa a 
execução de um ou outro método, ela atinge modos de fazer, pois descortinam situações que 
colocam a materialidade como dispositivo de organização do tempo e espaço escolar, que 
revelam modos e práticas dos professores em fazer com e em fazer como (CHARTIER, A., 
2004) e que constituem um modo de trabalho docente na formalização de práticas que 
acontecem no uso escolar dessa materialidade, no qual pode-se identificar a produção de uma
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cultura escolar permeada por uma cultura material escolar. “La escuela ha sido y es un lugar de 
producción de cultura y esta cultura se objetiva en las prácticas en que se operativizan los 
procesos formativos. Las acciones se materializan en los espacios, objetos, iconos y textos que 
forman parte del patrimonio histórico-educativo.” (ESCOLANO BENITO, 2012, p. 12).

Neste “fazer com efazer como” destaca-se um arranjo interessante desses professores. 
Martin Lawn e Ian Grosvenor (2001) atentam para o fato de que, em paralelo à produção e 
inserção de tecnologias materiais na/para escola, professores também produziram/adaptaram os 
seus materiais de trabalho, às vezes pela falta de algo em específico, outras, usando de 
inventividade, pela necessidade na tentativa de prover seu exercício (ou o ensino) de 
instrumentos auxiliares. “Tais materiais colocavam os professores como produtores ao contrário 
dos consumidores na escola: eles fizeram os objetos, escolheram os materiais utilizados e 
controlaram o processo de fabricação”137 (LAWN; GROSVENOR, 2001, p. 122). Os autores 
se valem da expressão “fazer e emendar138” para nomear essas ações dos professores, 
caracterizando-as como um tipo de cultura de trabalho, que “sobreviveu sem um poder de 
compra significativo, encontrando deste modo soluções que não envolviam despesas139” (p. 
124), conservando e reutilizando materiais, resolvendo seus problemas e criando suas próprias 
soluções, característica de uma abordagem artesanal.

Muito semelhante ao significado desta expressão, está a metáfora do professor (ou do 
ofício docente) como um bricoleur. Sujeito, que na perspectiva discutida por Agustín Escolano 
(1999), se aproxima à figura do artesão. O autor parte do conceito definido por Lévi-Straus 
(1964), e do uso que fazem dele as sociólogas Capitolina Diaz e Beatriz Pietro (1996), para 
avançar em suas análises sobre a cultura empírica - a cultura escolar - e sua relação com o ofício 
de professor. Segundo o estudo de Diaz e Pietro (1996), originalmente, o conceito140 apresenta 
o bricoleur muito mais como um “operário” em seu trabalho cotidiano, como uma pessoa que 
tem a capacidade de criar e de fazer uso do seu conhecimento e do material disponível (que tem 
em mãos) para chegar a um fim, de resolver situações problemáticas aplicando procedimentos 
empíricos concebidos e desenvolvidos por ele no uso de materiais já  utilizados. Embora Diaz e

137 No original: “Such materials placed teachers as producers as opposed to consumers in the school: they made 
the objects, chose the materials used and controlled the process of manufacture” (LAWN; GROSVENOR, 2001,
p. 122).
138 No original: “Make do and mend” (LAWN; GROSVENOR, 2001).
139 No original: “This survived without significant purchasing power, it found solutions which did not involve 
expenditure” (LAWN; GROSVENOR, 2001, p. 124).
140 El bricoleur es aquella persona “que trabaja con sus manos, utilizando medios desviados (no originales, 
indirectos) por comparación con los del hombre de arte...; una persona que se expresa con ayuda de un repertorio 
cuya composición heteróclita, repertorio que, aunque amplio, es limitado; sin embargo, es preciso que se valga de 
él, cualquiera que sea la tarea que se le asigne, porque no tiene ningún otro de que echar mano...” . (LÉVI-STRAUS 
apud DIAZ; PIETRO, 1996, p. 19).



149

Pietro (1996) considerem que essa prática não é característica nem do artesão ou do cientista,
pois segundo as autoras, o bricoleur

no es un artesano en el sentido de poseedor de una técnica determinada y unos 
instrumentos precisos para ponerla en práctica. Tampoco es hombre o mujer 
de ciencia en poder de una teoria a cuya luz hace interpretaciones; más bien 
‘dialoga’ con su objeto de estudio, tratando de ‘abrirse un pasaje y situarse 
más allá’ (Lévi-Strauss, 1964). A diferencia de ambos, el bricoleur utiliza 
materiales o ideas heterógenas, no disenados expresamente para la tarea que 
se quiere realizar. Son materiales que han sido utilizados antes para otros fines 
o en otras ciencias o artes y que el bricoleur los adapta sobre la marcha a sus 
necesidades. El bricoleur construye con restos algo nuevo y personal a lo que 
anade su propia impronta y le da un uso diferente del que antes tuvieron sus 
partes componentes. (DIAZ; PIETRO, 1996, p. 19, grifos das autoras).

É justamente nesta compreensão que Agustín Escolano percebe o bricoleur como um 
artesão. Isso porque, segundo o autor, essas são práticas das quais o professor se vale para 
compor e exercer sua profissão, em uma combinação inteligente entre tradições (da profissão) 
aprendidas e uma ação criadora (a sua capacidade de inovação), configurando um ofício 
artesanal, no qual o professor recontextualiza práticas e saberes que foram definidos por outros 
na composição de repertórios técnicos com recursos heteróclitos141 (ESCOLANO BENITO, 
1999). Aqui é possível afirmar que o autor se vale do seu entendimento do que se caracteriza 
como cultura escolar para aproximar a figura do bricoleur a do artesão e, a partir disso, enxerga 
nessas ações reflexão, experiências, saberes e produção resultante em tradições e em cultura 
escolar. Entretanto, há uma concordância entre Diaz e Pietro (1996) e Escolano Benito (1999), 
de que não se pode comparar o ato de bricolagem com o do “chapucero/chapuzas142”, uma vez 
que há uma lógica nesse fazer que é construído a partir da experiência didática (dos saberes 
empíricos) do mestre.

Se nos lembrarmos dos fragmentos, citados anteriormente, dos registros dos professores 
paranaenses que regeram escolas primárias no século XIX e nos contam da “produção” de 
alguns materiais, visualizamos as ações desses docentes como uma recontextualização de 
saberes, uma prática pautada em saberes empíricos que resolve problemas e cria soluções. Além 
disso, podemos nos voltar ainda para a concepção de Maurice Tardif (2012) sobre os saberes 
docentes, mais especificamente, sobre os saberes experienciais dos professores, para balizar as 
análises aqui empreendidas. Tardif (2012) afirma que a prática cotidiana permite, afora o 
desenvolvimento de “certezas experienciais”, uma “retradução” de outros saberes “em função

141 Segundo o dicionário Aulete: adj.; que se afasta, se desvia das regras, das normas estabelecidas; feito, composto 
de partes que pertencem a estilos ou gêneros diferentes; eclético.
142 Pessoa que faz as coisas de forma tosca e grosseiramente. Dicionário da língua espanhola, disponível em 
www.dle.rae.es

http://www.dle.rae.es


das condições limitadoras da experiência” (p. 53). Diante disso, a prática torna-se um processo 
de aprendizagem no qual os professores retomam de maneira crítica os saberes adquiridos, 
confrontando estes com outros saberes e seus conhecimentos, possibilitando assim uma 
reflexão, avaliação e julgamento que resultam em saberes que serão validados e consolidados 
cotidianamente (TARDIF, 2012). Além disso, o autor pontua que “um professor perito cria 
coisas novas a partir de rotinas e de maneiras de proceder já  estabelecidas” e que “os 
verdadeiros improvisadores, contudo, são pessoas que dominam necessariamente as bases de 
sua arte antes de improvisar e para improvisar. Em suma, não existe arte sem técnica, e a arte 
atua a partir do domínio das técnicas próprias de um ofício” (TARDIF, 2012, p. 121).

Ou seja, o que se deseja evidenciar é que essa “produção” dos professores, ou sua forma
de agir em situações contingentes, não é realizada de maneira impulsiva ou descuidada. Ela é
embasada em seu fazer diário, em experiências e em saberes construídos que lhe dão subsídios
para tais procedimentos. Um exemplo disso é a situação apresentada pelo professor Honório
Décio em seu relatório do ano de 1866 e vivenciada em sua escola.

A falta de leitura manuscrita é lançar os meninos em um embaraço, 
dificultando-lhes os conhecimentos dos diversos caracteres usados segundo a 
vontade de cada um, com prejuízo das regras da caligrafia é coloca-los no 
estado de não poderem definir aquelas palavras que costuma-se abrevia-las. 
(...) permiti aos meus alunos (então ensino mútuo) o uso de cartas comerciais, 
porque entendi que facilitando deste modo o conhecimento da leitura 
manuscrita e desembaraço nos diversos caracteres usados, também os ia 
acostumando a (...) seguida na correspondência comercial, cuja utilidade é 
absoluta pelo fato de ser um gênero de vida a que pela maior parte se dedica a 
mocidade. Porém se por um lado vantagens eram imensas, por outro o erro e 
a falta de ortografia e pontuação de que em maior escala é sempre ornada essa 
correspondência, vinham plantar em uma inteligência ainda latente e 
especulativa, vícios que mais tarde estando enraizados, podiam desaparecer. 
Prejudicial é ainda mais o uso de cartas porque é triste e desonesto o 
descortinar-se, nas aulas públicas segredos que muitas vezes, se não quer que 
sejam publicados, resultando daí prejuízos e muitas vezes a ruína de uma casa 
ou de uma família, pela facilidade com que essas cartas veem as mãos dos 
meninos sem que haja ao menos uma reflexão da parte da pessoa que os 
ministra, ou porque eles sem o consentimento de seus pais, buscam as suas 
secretárias, lançam mão de uma ou outra carta de importância e apresentam a 
ler de publicidade. Dispensando as cartas, passei a copiar períodos ou uma 
simples oração para o ensino da leitura manuscrita. Mais tarde, porém, 
conheci de improfícuo este trabalho, porque além de tomarem-se alguns dias 
mais, um estudo material pela leitura diária, chegando ao ponto de tornar-se 
um estudo decorado, bastando uma pequena atenção do professor para 
conhecer o estado do aluno na lição estudada, dava-se mais o inconveniente 
de que pouco era o adiantamento na leitura manuscrita quando um era o 
escritor (trabalho pesado para o professor que já tem sobre si tantas obrigações 
a cumprir) e por isso unidade em caracteres. Aqueles alunos mesmos que 
pouco ou nenhum adiantamento tinham com facilidade referiam de cor (...) o 
conteúdo dessas cartas pelo fato do ouvido. Contrariado nestes elementos 
excogitava um outro que melhor fosse o seu resultado, quando a falta de livros



com que lutavam os meninos por não encontrarem a venda para os comprar 
e outros porque sem recurso, não podiam fazer, lembrou-me o expediente de 
incumbir os alunos da 3 a classe mais adiantados a tarefa de copia-los. Então, 
inclinei-me a aproveitar esse expediente, cuja despesa depende de alguns 
cadernos de papel para desembaraça-los na leitura manuscrita, deixando ao 
meu cuidado o fazê-los conhecer por meio de exemplos no quadro preto as 
abreviaturas e costumes seguido na escrita. (LOBO, 1866, AP. 244, p. 140
146, grifos meus).

Nem todos os alunos de Honório Décio possuíam os livros necessários, com esta 
situação o professor passou a fazer o uso de cartas comerciais, um material alheio ao ambiente 
escolar, mas incorporado a ele, porém no uso feito das cartas viu que este não resultou em uma 
prática proveitosa; o mesmo aconteceu quando começou a ensinar seu alunos com cópias 
manuscritas feitas por ele de orações. Em uma nova avaliação dos seus procedimentos e 
concluindo-os sem resultados, começou a “produzir” cópias em cadernos dos livros que 
deveriam ser utilizados, e para isso incumbiu seus alunos mais adiantados da tarefa. Neste 
processo, ainda “treinou” seus alunos na escrita.

Em estudo anterior (FRANÇA, 2014), vali-me deste relatório, deste excerto 
especificamente, para falar dos materiais utilizados nas escolas para o ensino da leitura, 
destacando principalmente os livros. Evidenciei que essas ações de Honório Décio 
caracterizam-se no que Tardif demarca como a “reiteração daquilo que se sabe naquilo que se 
sabe fazer” (TARDIF, 2012, p. 21), uma vez que no exercício do seu ofício o professor refletia, 
retomava e (re)produzia um saber já  adquirido em sua prática cotidiana (FRANÇA, 2014). 
Retomo o relato feito por Honório Décio porque nesta forma do professor de resolver os 
inconvenientes encontrados pela falta de material está a ação do “fazer e emendar” (LAWN; 
GROSVENOR, 2001), pois, percebe-se que o professor apresenta uma desenvoltura ao 
solucionar os problemas que vão surgindo reutilizando materiais ou mesmo os produzindo. No 
entanto, ele só consegue fazer isso na triangulação entre as tradições do ofício aprendidas, a 
invenção criativa e a experiência didática que possui (ESCOLANO BENITO, 1999).

Em 1884, o professor Lindolpho de Siqueira Bastos143, da 1a cadeira masculina de 
Morretes, enviou ao Presidente da província um pedido de que o livro que havia elaborado para 
o ensino do sistema métrico fosse adotado nas escolas primárias. O professor relata ao 
Presidente que quando foi nomeado, em 1871, para a 2a cadeira masculina de Antonina, viu-se 
em “embaraço” diante da variedade de tratados do Sistema Métrico que seus meninos levavam

143 O professor Lindolpho de Siqueira Bastos foi nomeado em 1871, definitivamente, para a 2a cadeira masculina 
de Antonina. No ano de 1879, aparece no relatório do Presidente da província como regente da cadeira masculina 
de São José dos Pinhais, já  a partir de 1882 está como regente da 1a cadeira masculina de Morretes e por todo o 
período aqui em estudo, continua nela.



para a escola ou mesmo dos distribuídos pela Inspetoria de Instrução, porque esses tratados “de 
modo algum prestavam com proveito do ensino infantil” e as explicações “não estavam ao 
alcance dos meninos”. Diante das “dificuldades”, o professor, encontrou uma “alternativa” : 
“compilar um tratado que ao mesmo tempo fosse resumido e de fácil compreensão às 
inteligências tenras”; fez isso em cadernos que distribuiu por muito tempo aos alunos, 
“colhendo sempre os melhores resultados”. Lindolpho acrescenta ao ofício a informação de 
que, em 1877, fez a impressão de mil exemplares, pagos com os recursos do seu ordenado, e 
distribui-os, gratuitamente, para as crianças de toda província. Em 1884, sentiu a necessidade 
de corrigir e aumentar, imprimindo uma 2a edição, e era deste lote que enviava alguns 
exemplares à presidência para avaliação (BASTOS, L., 1884, AP. 730, p. 61-62). Vejamos os 
argumentos, em favor do livro, apresentados pelo professor para que este fosse adotado nas 
escolas da província.

Este folheto de 44 páginas e que contêm, antes de entrar no estudo do sistema 
métrico, os diferentes exercícios de tabuadas, de onde lhe vem o título de 
“Tabuada Moderna", pode ser vendido no varejo a 500 réis. Ao passo que as 
tabuadas ordinariamente admitidas nas escolas, em uma folha de papel de 
custo de 160 réis, estragam-se com facilidade e não preenchem a necessidade 
do estudo metrológico. Em resumo, Exmo. Sr. quer nas Aritméticas do Dr. 
Abílio, de Ottoni; Zaluar, Coruja como muitos outros tratados deste gênero, 
espalhados pelas escolas da Província, o ensino da metrologia não satisfaz as 
crianças já pelo estilo da linguagem, pelo complexo das ideias, que devem 
ficar a cargo dos professores ou pelo muito que alguns deles são abreviados. 
Pelas considerações que acabo de expender e a análise que V. Exa. terá de 
fazer do modesto fruto de meu constante saber no magistério público, poderá 
V. Exa. aquilatar do mérito da obrinha e adotar nas escolas da província, certo 
de que se V. Exa. o fizer, só terá compensado a minha persistência, trabalho 
e privações, mas também constituído um modelo de emulação para todo o 
professorado do Paraná. (BASTOS, Lindolpho de Siqueira, 1884, AP. 730, 
p. 61-62, grifos meus).

Lindolpho enfatiza que o livro foi elaborado em cima da sua prática no magistério, por 
três vezes ao longo do texto do ofício deixa essa informação transparecer: primeiro, quando 
afirma que foi na prática dos treze anos de exercício que “sentiu a necessidade” de corrigir e 
aumentar o livro produzindo uma 2a edição; segundo, ao pedir a análise do Presidente, escreve 
que o livro é fruto do seu “constante saber no magistério”; e por fim, na tentativa de 
convencimento, assegura que se adotado, significaria que seu trabalho seria recompensado. Mas 
podemos perceber essa “justificativa” pela prática também quando tece críticas aos livros já 
adotados, o professor demonstra “saber” sobre o que “fala”, direciona as críticas à linguagem e 
complexidade das explicações, pois possivelmente insistiu no uso destas obras e não conseguiu 
ver o aprendizado dos seus alunos. Talvez pudéssemos afirmar que quem tinha dificuldades em 
usar os livros adotados fosse o próprio professor, por não dominar a linguagem e complexidade



das explicações, mas seria mesmo esse o caso? Não seria de todo incomum! No entanto, as 
ações, junto das palavras do professor, levam a supor que Lindolpho produziu um material a 
ser utilizado em sua escola com seus alunos, fosse pela dificuldade dos seus discípulos ou 
mesmo sua. Percebendo que a modesta compilação deu alguns resultados positivos, distribuiu- 
a para outras crianças em outras escolas (segundo suas palavras, pois não foi possível até o 
momento identificar nas fontes consultadas o uso por outro professor da obra de Lindolpho), e 
quando o produto esgotou “rapidamente”, viu uma oportunidade de fazer parte do seleto grupo 
de autores de livros para as escolas e obter benefícios financeiros com a comercialização do seu 
livro.

Esta não foi a primeira vez que o professor Lindolpho Bastos solicitou a adoção do seu 
livro nas escolas primárias da província. Em 1880, o professor teve seu pedido recusado pelo 
Conselho Literário com o argumento de que o livro tinha muitos defeitos para serem admitidos 
nas escolas (LIVRO DE ATAS 88, 01/10/1880). Esta primeira versão recebeu o título de 
“Tabuada Moderna” (BASTOS, L., 1880, AP. 596, p. 275), e pelas palavras do professor no 
ofício de 1884, seria uma espécie de “caderno de exercício de tabuada”. Talvez um dos motivos 
para a não aprovação do livro de Lindolpho em 1880 fosse a recente doação dos livreiros Alves 
& Cia da Corte de 1000 exemplares da Aritmética de Otoni, 100 dos Rudimentos de aritmética 
de Barbier e 200 exemplares de Tabuadas do professor Povoa (DANTAS FILHO, 1880). Sobre 
o seu pedido em 1884, embora sem informações concretas sobre o parecer do Presidente, pelas
fontes consultadas é possível deduzir que o professor teve novamente seu pedido negado, pois
não há indícios em período posterior de uso do seu livro.

Vale salientar que as ações de Lindolpho em relação ao seu livro podem ser consideradas 
como “uma prova” empírica de que a produção por parte dos professores (de alguns) não é 
impulsiva e descuidada, ela se mostra aqui como um empreendimento maturado. Pelo volume 
da produção (quantidade de exemplares impressos), pelo investimento (próprio) na distribuição 
e pela ampliação de conteúdo anos depois da primeira publicação, pode-se indicar que ela é 
embasada em seu fazer diário, em experiências e em saberes construídos que lhe dão subsídios 
para tais procedimentos.

Antonio Ferreira da Costa foi outro professor a organizar material para ser usado com 
seus alunos em 1865:

A necessidade de um compendio de aritmética me aconselhou organizar um, 
cujo exemplar remeti à apreciação de V.S.a. e não tive ainda solução sobre a
conveniência de sua adoção; tenho, porém, convicção de que satisfaz as
necessidades do ensino desta matéria enquanto não se publicar outro que lhe 
seja preferível. (COSTA, Antonio Ferreira da. 1865, AP. 219, p. 20-29).
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A forma como esses professores justificam a “produção independente” de materiais para 
seu uso em suas escolas é o que se sobressai nessas comunicações, pois não se trata apenas de 
informar sobre a falta ou reposição de um ou outro material, são expostos argumentos que 
realçam a necessidade que este professor tem de um material que instrumentalize a sua forma 
de ensinar. Os casos de livros confeccionados são significativos para esta hipótese, já  que 
haviam livros da dita matéria para uso nas escolas (ainda que estes não chegassem a todas), mas 
estes, na concepção destes professores, não eram de muita serventia para o ensino e aprendizado 
das crianças e por esse motivo justificava-se a produção de um novo. Um material que se 
constrói no fazer destes professores144. Aqui é preciso evidenciar que o intuito não é o de 
qualificar esse material, mesmo porque não tivemos acesso a qualquer um desses livros e, 
portanto, não é possível fazer apreciações comparativas entre um e outro, mas sim o de 
demonstrar como as práticas se materializam de acordo com a concepção que estes professores 
possuíam sobre a relação ensino-aprendizagem. Além disso, segundo Lawn e Grosvenor 
(2001), ao produzir seu material os professores produziam também um (ou seu) esquema de 
uso, e com isso é possível perceber vários movimentos dentro de uma mesma ação, uma vez 
que não bastava fabricar e ter o material, era preciso também um modo significativo de usá-lo, 
diante desses fazeres, os autores destacam que esta prática simboliza uma cultura e definem 
uma identidade do professor.

Com base no estudo aqui realizado e junto da análise das fontes consultadas, ressalta-se 
a identificação de que este é um modo de fazer específico desses professores na sua relação 
com a materialidade que compõe a escola neste cenário educacional, o qual reforça o 
entendimento adotado nesse trabalho que considera o ofício docente como arte de ensinar. Vale 
salientar que, ao expor a percepção deste professor como um artesão e a compreensão de que 
sua ação pode ser associada à ideia de artesanato, não tem o intuito de desqualificar ou enaltecer 
esta prática do ofício, mas sim o de caracterizar um modo de fazer específico que está

144 Em um contexto mais amplo, ainda que em condições (e talvez motivos) distintas das dos professores aqui 
apresentados, recorda-se que a produção de material por parte de professores não era uma prática incomum: La 
Salle confeccionou junto a outros professores cartazes, textos e modelos de escrita para sua escola e 
desenvolvimento do seu método; especialmente no último quartil do século XIX, no Brasil, professores passaram 
a divulgar sua experiência com a produção de livros de leitura e cartilhas escolares, os quais começaram a 
impulsionar o mercado editorial brasileiro de livros escolares, entre esses “Hilário Ribeiro com A cartilha nacional, 
Thomas Galhardo com a Cartilha da infância, João Kopke com O método racional e rápido para aprender a ler 
sem soletrar” (MORTATTI, 2000, p. 53), Maria Guilhermina Loureiro de Andrade com Aritmética da Infância, e 
Primeiro, Segundo e Terceiro livro de leitura (CHAMON, 2009); para além dos livros para o ensino primário, 
alguns dos manuais pedagógicos de uso para formação de professores durante o século XIX foram escritos por 
professores, caso de Portugal, Itália, França, Espanha e Brasil, trabalhos de tese como os de Vivian Batista da Silva 
(2005), Carolina R. Cardoso da Silva (2018) e Tereza Rabazas Romero (1995), contam-nos sobre essas produções.



diretamente atrelado à constituição do lugar deste professor no contexto educacional aqui 
apresentado, meados do século XIX. Isto posto, o termo arte de ensinar é utilizado como uma 
perspectiva de análise em relação à prática docente em um determinado período e contexto, em 
uma compreensão que se ancora, além dos autores já citados anteriormente, também na 
abordagem empreendida por Marta Carvalho sobre os saberes pedagógicos145.

Embora a autora fale da arte de ensinar como um modelo pedagógico presente em fins 
do século XIX e início do século XX no Brasil, no cotejamento das fontes aqui trabalhadas e 
nas análise e descrições aqui realizadas é possível perceber características semelhantes a este 
modelo permeando as concepções de organização escolar e de formação de professores em 
período anterior ao demarcado pela autora. Segundo Carvalho (1998; 2000), a arte de ensinar 
era um modelo pautado na prática da observação, visibilidade e imitação, e este modulava a 
relação de ensino-aprendizagem, que tinha por objetivo a propagação dos métodos de ensino e 
das práticas de organização da vida escolar. Neste modo o professor “aprendia” o ofício vendo 
e imitando práticas pedagógicas, em uma cópia de bons modelos, na qual sua atividade se fazia 
a partir da observação dessas práticas, da identificação e análise de seus princípios e da 
aplicação inventiva desses. A autora afirma que a arte de ensinar é sinônimo de pedagogia 
prática, pois ensinar se torna uma prática que se concretiza em outras práticas, que por sua vez 
se materializam quando o professor faz uso dessas competências no espaço escolar. “Como arte 
de saber-fazer-com, ensino e aprendizagem são práticas fortemente atreladas a materialidade 
dos objetos que lhe servem de suporte’ (CARVALHO, 1998, p. 38, grifos meus), ou seja, as 
práticas também se formalizam nos usos dos materiais considerados como auxiliares no ensino. 
Além disso, Carvalho (2000) assinala que “no campo da pedagogia como arte de ensinar, o 
método não era dissociável da prática, das artes de fazer, do que decorria uma política de 
formação docente centrada na produção de condições materiais que favorecessem a imitação 
inventiva de modelos.” (p. 113).

São os modos de fazer identificados e analisados pela autora, pautados nesse modelo 
pedagógico, que se mostram muito próximos do contexto dos professores encontrados no 
caminho até aqui percorrido: a prática docente também se constituía intrínseca à materialidade 
escolar, fosse no uso, produção ou “abandono” de determinado objeto, e esta derivava da 
perspectiva que concebia os saberes necessários aos professores vinculados aos métodos de 
ensino; é possível afirmar ainda, que a prática dos professores que lecionaram em meados do 
oitocentos, de mesmo modo, pautava-se na experimentação de modelos que os alcançava por

145 CARVALHO, Marta. 1998; 2000; 2006.
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diferentes vias e se traduziam em variados fazeres desde o método a ser aplicado aos utensílios 
a serem utilizados.

Diante disso, pela abordagem em relação aos saberes e fazeres docentes, faz-se aqui 
uma apropriação análoga da análise realizada por Carvalho, ainda que feita para outra 
conjuntura, para enxergar e compreender algumas das situações vivenciadas pelos mestres de 
primeiras letras, principalmente para compreender os caminhos de mudança em relação à 
formação de professores em fins do século XIX. Segundo a autora, inicia-se um movimento no 
campo pedagógico em que o método passa a ser dissociado da prática e a produção de condições 
materiais é substituída por um repertório de saberes autorizados, “do que decorrem importantes 
deslocamentos nas estratégias de formação docente” (CARVALHO, 2000, p. 119).

Outro ponto a ressaltar é o de que observar a interação desses professores com a 
materialidade que constitui a escola faz emergir práticas de fazeres docentes pouco exploradas 
na escrita da história da educação, faz emergir “ruídos” de uma cultura material escolar 
silenciados nas análises de uma cultura escolar. Práticas que evidenciam movimentos de 
experimentação desses professores com base nas normas impostas, nas orientações que 
recebem, na experiência e conhecimento que possuem, e que nos fazem compreender os 
processos de constituição e consolidação da escola primária e da profissão docente.



2 .2  Do material dos professores: saberes delineados em fazeres docentes

O  professor cuidadoso deVerá ter sempre em  d ia  a  s u a  
escrituração. Forma ela uma parte importante do seu emprego, 
pois ali se hão de colher dados estatísticos por onde se aValie o 

estado de, adiantamento literário de. qualquer país. ^

Após ter assumido seu lugar na escola do núcleo Zacharias em 1888, a professora Rosa 
Nogueira enviou uma comunicação ao Inspetor Geral solicitando que lhe fosse providenciado 
os livros de matrículas e de termos de visita, já  que sua antecessora não havia lhe entregado os 
antigos (NOGUEIRA, Rosa. 1888, AP. 830, p. 100).

Muito antes do pedido da professora Rosa, no início de 1862, o inspetor de distrito de 
Paranaguá, Francisco Ferreira Correa, informava, também ao Inspetor Geral naquela ocasião, 
que em ofício datado de março daquele ano admoestava “os professores públicos Francisco 
Antunes Teixeira, Domingos Carneiro da Silva Braga e Joaquim Vicente da Silva 
Montepoliciano por haverem demorado a remessa dos termos de visita ultimamente feita em 
suas escolas'’ (CORREA, Francisco Ferreira. 1862, AP. 137, p. 158).

Era dezembro de 1879 e a professora Maria Julia da Costa Gomes, da escola feminina 
de Antonina, preparava seu relatório referente ao exercício do ano findo para enviar ao Inspetor 
Geral, por intermédio do inspetor paroquial. Já no primeiro parágrafo do relatório, Maria Julia 
escrevia estar cumprindo um dever estatuído pelo Regulamento de 1876, o qual afirmava fazer 
sem “aquela aptidão que um tão magno assunto requer” (GOMES, Maria Julia da Costa, 1879, 
AP. 578, p. 32).

Estes são trechos de algumas das comunicações trocadas entre os sujeitos da instrução 
pública, na segunda metade do século XIX, que evidenciam um outro tipo de material que 
adentrou as escolas primárias brasileiras. Materiais inseridos no fazer diário dos professores de 
primeiras letras, que despontam principalmente como documentos burocráticos, mas também 
como instrumentos de um ordenamento docente que integraram um conjunto de objetos que 
compuseram a escola primária e que, nesta materialidade, fizeram parte, de modo direto, do 
mundo material do fazer docente. Uma categoria distinta de material que foi solicitado, 
mencionado ou especificado nas comunicações dos sujeitos da escola oitocentista denominados 
como livros de matrícula, livros de termos de visita, livros de termos de exames, livros de ponto

146 Manual - Elementos de Pedagogia: para servirem de guia aos candidatos ao magistério primário coordenado 
por José Maria da Graça Affreixo e Henrique Freire. 4a edição, Lisboa, Livraria Ferreira, Lisboa e Cia., 1875, p. 
24.



ou de guarda de móveis e utensis, mapas escolares e relatórios.
Na tentativa de responder a questão principal deste capítulo, a qual procura se acercar 

aos modos de fazer docente que se produz junto de uma materialidade escolar resultando em 
um repertório de saberes, anteriormente nos aproximamos dos professores primários 
oitocentistas com o intuito de perceber as formas como estes desenvolveram e/ou aprimoraram 
seu ofício na relação com objetos associados, principalmente, à prática de ensino, mais 
especificamente, à tarefa de ensinar. A partir de agora, a lente se aproxima de um conjunto 
material relacionado a outro tipo de prática docente, àquela que se ocupa da organização da 
escola e do ofício docente, pois se tem a compreensão de que, assim como os materiais 
“essenciais ao ensino”, essa tipologia de utensílios, em suas especificidades conectadas às 
determinações, fornece igualmente indícios de práticas docentes e de algumas das 
características e particularidades desse ofício.

Em minha pesquisa e escrita da dissertação (2014), esse conjunto material fez parte da 
análise efetuada, o qual foi identificado à medida que alguns deveres dos professores foram 
sendo explorados e, como parte das obrigações a serem realizadas pelos docentes, foram então 
classificados como componentes das práticas escriturísticas desses sujeitos. Embora seu 
tratamento tenha se dado de forma sucinta, pois a atenção recaiu principalmente para o “algo a 
mais” (FRANÇA, 2014) realizado pelos professores, uma vez que o interesse estava 
concentrado diretamente nas tarefas desempenhadas para além do ato de ensinar e de que modo 
essas contribuíram na configuração da profissão, “esbarrar” nestes instrumentos demonstrou 
que como materiais de escrituração de domínio docente resultaram em uma “prática na qual o 
professor era levado a escrever, a deixar impressas no papel experiências acumuladas no 
exercício do seu ofício” (FRANÇA, 2014, p. 158). E se na dissertação esse conjunto material 
foi classificado como o “algo a mais” nos fazeres dos professores e colocados numa posição 
reativa do ofício; na tese, esses materiais são percebidos como propositivos de organização do 
ofício, mais do que isso, analisando novamente as fontes a perspectiva que se tem é a de que 
esse conjunto contribuiu na constituição do ofício docente.

Materiais de organização/escrituração da escola também é uma das 13 categorias 
catalogadas, pelo G2 - cultura material escolar, de utensílios considerados representativos do 
provimento material da escola147, e nesta o grupo inventariou uma diversidade de objetos que 
circularam pelas escolas brasileiras, desde o final do século XIX até as primeiras décadas do 
XX, entre os quais encontram-se: livro de inventário, correspondência, sineta, relógio,

147 As treze categorias já  foram especificadas na nota de número 118, na página 113 deste trabalho.
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palmatória, quadro de horários, quadro de avisos, livro de visitas, livro negro, livro ponto, livro 
de matrícula, atas de exames, fotografias de registro (GASPAR da SILVA; SOUZA, 2015, p. 
477). Neste universo, o G2, considerou a inserção de materiais que influíram na sistematização 
da administração interna da escola, abarcando objetos de controle do tempo, de disciplinamento 
dos alunos, de estruturação e coordenação da escola e, como veremos mais adiante, também de 
ordenação dos professores. O grupo de pesquisadores apresenta esta classe de materiais como 
mais uma do catálogo inventariado com férteis possibilidades de investigações sobre a história 
da escola primária, pois oferecem indícios da cotidianidade escolar.

Deste inventário, a lente se aproxima especialmente dos livros de escrituração (de
matrícula e de termo de visitas) e dos mapas escolares, pois, a partir do que foi produzido na
dissertação (2014) e nas fontes agora analisadas, estes se mostram (mostraram) indispensáveis
na organização escolar para além do determinado na legislação educacional do período. Além
desses materiais, acrescenta-se ao conjunto os denominados relatórios de professores, visto que
o estudo realizado demonstrou que esses são documentos importantes provindos da escola, e,
para além de uma espécie de material que se qualifica como um tipo de correspondência trocada
entre professores e inspetores, em sua materialidade, são instrumentos de informação sobre as
escolas ou registros impressos de uma administração escolar. Partilhando dos apontamentos do
G2, é possível afirmar ainda que afrontar essa documentação faz emergir modos distintos de
um fazer docente referente à organização da escola a partir da escrita docente, e quando tomada
como objeto de análise (individual ou em conjunto) pode oferecer pistas sobre o funcionamento
da escola no que tange aos alunos, aos conteúdos do ensino, às práticas, aos tempos e espaços
e aos dados quantitativos que a constitui. Ou seja, são documentos ricos em detalhes que
oferecem incontáveis possibilidades de pesquisa e abordagem, quando tratados com as devidas
ressalvas, porque são efetivos produtos da escola como demarca Eva Cristina Silva (2010).

Os escritores/produtores (diretores, professores, secretários, alunos, pais, etc.) 
“escrevem para”, e “recebem de”, ou seja, mantém uma estreita comunicação 
escrita com a rede interna do sistema escolar e com a comunidade externa, em 
diferentes esferas sociais, políticas, econômicas e culturais. Destes tramites do 
sistema -  da escrituração -  originam-se os “produtos”, que são os documentos. 
Estes, por sua vez, formam o acervo escolar e que deve constituir o arquivo, 
muitos correlacionados a outros acervos ou arquivos institucionais públicos e 
privados. É o documento com sua materialidade o suporte de 
referência/indiciária às práticas escolares, com informações inscritas ou 
“narradas” por seus agentes segundo interesses, perspectivas e possibilidades. 
(SILVA, E. 2010, p. 22, grifos da autora).
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Segundo a definição encontrada em dicionários consultados148, “escrituração” significa 
“a ação de escriturar”149, que por sua vez significa escrever, anotar, deixar impressos registros 
de uma “contabilidade” (que em nosso caso é escolar); é também o conjunto dos livros 
destinados para esse “lançamento”. Portanto, a partir destes significados, “escrituração” é tida 
aqui tanto como uma categoria de determinado conjunto material, como também uma prática 
docente relacionada à escrita (prática escriturística), ou seja, é tanto o que reúne de material 
quanto o que é relativo a este.

Cynthia Greive Veiga (2005) e Diana Vidal (2008) tratam dessa “produção documental”, 
cada uma a seu modo, como um resultado do cenário social e cultural da época em que foi 
modelada: Veiga (2005) denomina como parte de um “projeto escriturístico da nova sociedade 
imaginada cuja história estava em processo de registro” no Império Brasileiro (p. 78); Vidal 
(2008) assinala que se trata de “uma febre estatística” (p. 75) que decorre de um movimento 
concebido na Europa, entre os séculos XVIII e XIX, caracterizado como uma política de
controle e produção de informações para e pelo estado.

Diana Vidal (2008), debruça-se sobre os mapas escolares dos professores primários
paulistas, no século XIX, em busca de indícios sobre os saberes e fazeres docentes e, ao
perspectivar a sua análise desses documentos, evidencia que estes se constituíram em um modo
de “construção da experiência profissional” docente na confluência de três ordens de fazeres -
o burocrático, o disciplinar e o pedagógico, principalmente pela “ação de escriturar” desses
professores. Caracterizados principalmente como documentos burocráticos, por sua natureza
estatística, a autora enfoca a forma (de) escrita dos professores e afirma que a partir dela é
possível identificar um progressivo refinamento dos saberes docentes, diante disso pode-se
considerá-los também como documentos pedagógicos. Vidal (2008) ainda atenta para o fato de
que a prática estatística é essencialmente uma prática escriturística150.

E como tal, constituem-se em atividade concreta que “consiste em construir 
um texto que tem poder sobre a exterioridade da qual foi previamente isolado” 
(Certeau, 1994, p. 225). Nesse sentido, a escrita possui como alvo uma 
eficácia social. Transforma a página em branco em um lugar de produção para 
o sujeito, cujas marcas podem subsistir ao tempo. Constrói um texto, que 
articula simbolicamente práticas heterogêneas de uma sociedade, exibindo-se

148 - Dicionário da Língua Brasileira por Luiz Maria da Silva Pinto. Ouro Preto: Typographia de Silva, 1832. 
(Escrituração: Ação de escriturar - Escriturar: Escrever com ordem e clareza nos livros de contas de comércio 
e outros semelhantes.)
- Aulete Digital: http://www.aulete.com.br - Escrituração: Ação ou resultado de escriturar, anotar em livros 
apropriados toda a movimentação administrativa e/ou financeira de uma empresa; contabilidade; o conjunto desses 
livros; a técnica de escriturar. - Escriturar: anotar (transações comerciais) em livro próprio; 
Contabilizar [ex.: Escriturou o movimento do dia.]; registrar por escrito (documento reconhecido como legítimo).
149 Foram consultados os verbetes “Escrituração” e “Escriturar” por serem complementares.
150 Diana Vidal faz referência à discussão feita por Cynthia Greive Veiga (2005) com base em Michel de Certeau 
sobre as práticas escriturísticas (VIDAL, 2008, p. 47).

http://www.aulete.com.br/


como linearidade, sistema e homogeneidade. E permite acumular o passado, 
fabricando o presente. (VIDAL, 2008, p. 47).

Como bem demarca Cynthia Greive Veiga (2005), houve um projeto escriturístico no 
Brasil no decorrer do século XIX, do qual a instrução também fizera parte produzindo uma 
diversidade de documentos para e pela escola, e é para essa diversidade documental que a autora 
se volta com o intuito de identificar se nesta consta uma infância e de que forma ela aparece. 
Veiga (2005) trata toda essa documentação, que se destina à instrução ou que provém das 
escolas e das famílias, como “instrumentos escriturísticos151” sob a perspectiva de Michel de 
Certeau152, no que tange às finalidades da escrituração. Segundo a autora, “na perspectiva desse 
autor os instrumentos são os operadores da escritura” e, no caso específico do qual trata, como 
“produção de dados quantitativos e qualitativos, esses se apresentam como a produção da 
realidade” (VEIGA, 2005, p. 92). Em sua abordagem analítica, a autora separa os documentos 
em três categorias, justificada pela diversidade dos mesmos: a legislação é classificada como 
“normatização”; já  os relatórios de delegados literários, de inspetores, de presidentes da 
província, os ofícios e correspondências diversas compõem o grupo “relatos”; enquanto que os 
mapas da população, mapas de frequência, listas de crianças em idades de frequentar a escola, 
são do tipo “instrumentos de verificação” (VEIGA, 2005, p. 78).

Diante do que foi exposto até o momento, evidencia-se que os documentos aqui em 
análise são componente de três ordens distintas, mas complementares entre si, relacionadas à 
instrução: organização escolar, escrituração escolar e sujeitos da escola. Partindo desse 
pressuposto, vamos “voltar” para as janelas das classes primárias do oitocentos e “ouvir e 
observar” os professores em suas tarefas cotidianas.

Retomando os trechos das comunicações enviadas pelos professores e as intercambiadas 
entre os inspetores e presidentes, percebe-se que, assim como demarca Veiga (2005), a 
circularidade de informações encontradas nessa documentação tinha por objetivo central 
atender um cumprimento legal, deste modo não se pode desconsiderar que esta materialidade 
está vinculada diretamente aos deveres dos professores; foram pautados nesse “atendimento” 
que tais sujeitos fizeram as suas solicitações, justificativas e exigências. Por se tratar de um 
dever que se enuncia principalmente pela legislação, nosso primeiro olhar se dirige para a 
legislação do período para identificar de que maneira esses deveres e direitos foram delimitados.

Somente os Regulamentos de 1871 e 1874 determinavam, especificamente, que

151 Citação utilizada pela autora: “o instrumento assegura precisamente a passagem do discurso ao relato por 
intervenções que encarnam a lei em lhe conformando corpos, e lhe valem assim o crédito de ser relatada pelo 
próprio real” (Certeau, 1999, p. 242).
152 Veiga (2005) toma por referência as obras “A escrita da História” (1982) e “A invenção do cotidiano” (1999).



houvesse em cada escola os livros necessários para a matrícula, frequência, inventário de 
moveis, exames e termos de visita, o Regulamento de 1857 estabelecia apenas a necessidade 
do livro de matrículas, já  os outros Regulamentos (1876 e 1892) não foram tão distintivos ao 
abordar o tema. No entanto, não ser específico não significa que os regulamentos não 
deliberassem sobre esses documentos; indicados de forma indireta é possível identificá-los ao 
longo do texto da lei.

No Quadro n. 10, a seguir, foram isolados os artigos dos cinco Regulamentos publicados 
no período em estudo que se remetem aos documentos de escrituração escolar.

Quadro 10: Escrituração escolar na legislação educacional - 1857-1892

Documento Material de escrituração Práticas de escrituração

Regulamento 
de 08 de 
abril de 

1857

-  Em cada escola haverá um livro de 
matrícula, rubricado pelo inspetor do distrito, 
no qual se lançarão o nome, a residência, 
estado e profissão do pai do aluno, idade, 
naturalidade e estado sanitário deste, sendo 
sua exposição acompanhada de uma guia do 
respectivo inspetor do distrito. (art. 38°) 153

- Anotar a frequência dos alunos a ser feita no fim 
da aula;
- Fazer a matrícula dos alunos;
- Organizar e remeter um orçamento das
despesas da escola para o ano seguinte;
- Remeter um relatório sobre o estado da sua 
escola;
- Enviar no último dia dos meses de janeiro, abril, 
julho e outubro, um mapa contendo o número de 
alunos matriculados, com declaração das faltas 
e aproveitamento; com este mapa irá uma relação 
dos alunos, que se reputarem preparados a passar 
de uma para outra classe;
- Remeter no último dia do mês de novembro, 
uma relação dos alunos, que estiverem 
preparados para serem examinados nas matérias da 
escola. (art. 13°, 52°, 55° e 56°)

Regulamento 
de 1871

- 1 Livro de matrícula;
- 1 Livro de carga de móveis, utensílios e 
mais objetos fornecidos as escolas;
- 1 Livro de termo de visitas e exames;
- 1 Livro de ponto dos meninos. (art. 9°)

- O professor lavrará em livro próprio um termo 
assinado pela autoridade de inspeção e por ele 
sobre tudo o que ocorrer nos exames e remeterá 
uma cópia ao Inspetor Geral e outra ao inspetor do 
distrito.
- Mesmas determinações presentes no 
Regulamento de 08/04/1857 (art. 54°).

Regulamento 
de 1874

- Mantem os mesmos livros determinados no 
artigo 9° do Regulamento de 1871 (art. 7°)

- Mesmas determinações presentes no 
Regulamento de 08/04/1857 (art. 63°).

Regulamento 
de 1876 - - Mesmas determinações presentes no 

Regulamento de 08/04/1857 (art. 104°).

Regulamento 
de 1892 -

- Fazer a matrícula dos alunos em livro especial 
e conforme o modelo determinado pela 
superintendência;
- Fazer a chamada e notar as faltas dos alunos 
no livro do ponto meia hora depois de aberta a 
escola;
- Fazer o arrolamento dos moveis e utensílios da 
escola;

153 O Inspetor Geral faria/daria o modelo de escrituração dos livros de matrículas e móveis obrigatório nas escolas 
da província. Regulamento de inspeção da instrução pública da Província do Paraná - 1857.
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- Lavrar em livro competente os termos de
exame parciais e finais, em presença da comissão 
examinadora que assinará ditos termos;
- Apresentar às autoridades do ensino o livro de 
termo de visita, sendo-lhe exigido, e remeter ao 
superintendente copias de tais termos devidamente 
autenticados pelos inspetores de distritos;
- Remeter à superintendência por intermédio dos 
inspetores de distrito mapas trimestrais dos 
alunos matriculados, declarando idade, a filiação

_____________________________________________________ a conduta e o aproveitamento de cada um. (art. 51°)
Fonte: Legislação Educacional publicada entre os anos de 1856 e 1892.

Elaborado pela autora.

Neste primeiro olhar para as fontes, na busca por esse tema, destacam-se as palavras que 
compõem um repertório de deveres/obrigações e/ou aludem à regulação de algo ou alguém, e 
estas levam a concluir que a relação que os professores estabeleceram com os materiais de 
escrituração se baseou necessariamente em uma obrigação a se cumprir, uma vez que os 
mesmos tinham seu uso definido por uma imposição legal. E, diferentemente, dos materiais 
para o ensino, não fazer uso deles implicava em consequências punitivas à permanência do 
professor e à regularidade da escola, pois, como elementos de uma produção documental da 
escola, eram registros que informavam, regulavam, e organizavam o cotidiano e o “movimento” 
escolar - instrumentos de verificação (VEIGA, 2005). Entretanto, é preciso aguçar o olhar e 
dissipar a simplicidade aparente, pois muito mais do que discernir que relação foi essa, interessa 
saber como os professores interagiram com esse material e junto deles configuraram uma 
identidade de trabalho, assim como propõem Lawn e Grosvenor (2001).

Vera Lucia Gaspar da Silva (2004) ao discutir como os professores deram sentido à 
profissão por meio da apropriação do discurso presente na legislação vigente no período entre 
fins do século XIX e início do XX, afirma que alguns destes a assumiram tanto como um 
instrumento ordenador como também protetor de suas práticas. Além disso, a autora, aponta 
que neste “jogo” entre exigências (lei) e cumprimentos (práticas) os professores não foram 
passivos em relação às deliberações, neste certame houve resistências, recusas, aceitações e 
ressignificações, e foi junto desses movimentos que os professores foram moldando e dando 
sentido a sua profissão. Embora em um contexto diferente do tratado por Gaspar da Silva 
(2004), é com esta lente que olhamos para a relação dos professores com os materiais de 
escrituração, na compreensão de que, mesmo configurando-se como um dever, esta é 
entremeada pela apropriação que os professores fazem (fizeram) das normas.

Na esteira da perspectiva, apontada no primeiro capítulo desta tese, de que o professor 
era a escola nesse período específico do século XIX, torna-se mais inteligível a interpretação
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sobre essa responsabilidade do mestre de primeiras letras com a administração de sua escola. 
Organizar o funcionamento de uma escola estava a cargo do professor que a assumiu e para 
cumprir essa tarefa eram necessários distintos materiais, os regulamentos publicados foram bem 
diretivos quanto a isso, se não o foram em relação a que materiais seriam esses, orientaram 
sobre os procedimentos necessários para cumpri-la, como é possível observar no quadro 10, 
acima.

Fazer a matrícula, anotar a frequência, organizar e remeter orçamentos, preparar e enviar 
relatórios e mapas de frequência e matrícula, lavrar em livro próprio os termos de exames dos 
alunos, apresentar livro de termo de visitas, foram essencialmente, como já  foi exposto, deveres 
que impunham o exercício da escrita desses professores, diante disso é necessário pensar sobre 
que escrita é essa e o que ela representa para os professores para além de uma responsabilidade.

Esse tipo de escrita estava tão associado à pratica docente que no Dicionário de 
Pedagogia de Ferdinand Buisson ela está indicada como a única sob o seu domínio.

A primeira154 parte do dicionário, publicado em Paris em 1887, era, na descrição de 
Buisson, um vasto tratado de pedagogia teórica que versaria sobre a legislação, doutrinas e 
história do ensino. Entres seus verbetes (nessa primeira parte) encontramos o título “écriture 
exigées des instituters155” (em tradução livre: escrita exigida dos professores) que se destinava 
a orientar sobre os momentos em que era necessário que os professores escrevessem, e estes 
não estavam relacionados ao ensino da escrita. Segundo o verbete, tratava-se de uma escrita 
periódica ou cotidiana que o professor deveria realizar, sendo esta de ordem administrativa 
respectiva ao levantamento e lista de matrícula e frequência dos alunos, registro dos móveis e 
utensílios da escola, relatórios anuais sobre a situação da escola, entre outras.

Além da legislação, outros suportes de orientação para os professores apontaram alguns 
tópicos associados a esta responsabilidade.

154 O Dicionário era dividido em duas partes e esta primeira, segundo o autor “la première partie comprend les 
doctrines, la législation, l'histoire de l'enseignement: c'est, à propremente parler, un vaste traité de pédagogie 
théorique disposé sous la forme de recuiel d'article par ordre alphabétique” (BUISSON. Préface de la deuxième 
partie. 1887).
155 Écriture exigées des instituters:
Les seules écritures périodiques dont la tenue est exigible sont les suivantes:
1° Ecritures relatives au recouvrement de la rétribution scolaire: Registre-matricule, rôles de la rétribution scolaire 
et écritures qui s'y rapportent, registre des déclarations d'abonnement.
2° Ecritures d'ordres et de statistique: Registre d'inventaire du mobilier de l'école, catalogue et registre d'entrée et 
de sortie des livres des bibliothèques scolaires, registre des recettes et des dépenses et état au 31 décembre de ces 
bibliothèques. Rapport annuel contenant les renseignements nécessaires à la rédaction des états de situation des 
écoles et salles d'asile.
3° Ecritures relatives à la direction pédagogique de l'école: Registre d'appel ou de présence, de notes et de 
compositions; journal de classe (ar. 17 avr. 1866). V ces divers mots. (BUISSON, 1887, I Parte - Tomo I, p. 803).
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O Manual Elementos da Pedagogia156, do qual foi copiado um trecho para a epígrafe 
que inicia essa parte da narrativa, publicado em Portugal para servir de guia aos candidatos ao 
magistério primário, além de ressaltar a importância da escrituração escolar como papel do 
professor, indicava que materiais fariam parte dela (pautados talvez pela legislação vigente), 
mas também discorria sobre e quais as técnicas de preenchimento a seguir.

Cumpre que haja na escola:
I- Livro de matrículas com os dizeres indicados no regulamento de 20 de 
dezembro ou como os que se adotaram nas conferências pedagógicas de 
Lisboa.
II- Um registro de faltas diárias.
III- Um registro de aproveitamento.
IV- Mapas mensais.
V- Mapas anuais.
VI- Um livro onde seja lançada a correspondência do professor com quaisquer 
autoridades.
(AFFREIXO & FREIRE, 1875, p. 25).

O livro de registro de faltas deveria ser preenchido pelo professor em qualquer tempo
durante a aula, mas somente depois de uma hora do início desta, todos os dias. Já as anotações
no livro de registro de aproveitamento dos alunos deveria se dar a cada três meses, mas se fosse
“uma aula organizada” (p. 26) os autores aconselhavam um tipo de registro diário para auxiliar
na classificação dos exames trimestrais; neste livro os professores também poderiam registrar
as visitas das autoridade e quaisquer outras à escola. Quanto ao livro de correspondência,
serviria para que o professor mantivesse uma cópia consigo de todas as comunicações que
fossem enviadas ou recebidas. Segundo os autores, o registro diário sobre o aproveitamento dos
alunos só poderia ser feito se a aula estivesse bem organizada, ou seja, se o professor tivesse
seus alunos divididos, classificados, disciplinados e asseados conforme se requeria.

A organização escolar deve ser o cuidado primordial do professor ao encetar 
a sua carreira. Tendo tomado posse da escola e feito a matrícula resta-lhe curar 
de:
I - Distribuir e classificar os alunos;
II - Assentar nos meios disciplinares que haja de empregar para os estimular;
III - Tomar todas as precauções higiênicas que estiverem ao seu alcance. 
(AFFREIXO & FREIRE, 1875, p. 28, grifos meus).

Chama a atenção o item “livro de correspondência”, um artigo um tanto peculiar nesse

156 “Elementos de Pedagogia - Manual de autoria de José Maria da Graça Affreixo (1842-1919) e Henrique Freire 
(1842-1908), publicado em Lisboa, pela Typographia do Futuro, em 1870. Obra escrita para servir, inicialmente, 
de guia a candidatos ao magistério. De acordo com Levy Cardoso (2014), teve um total de oito edições até 1890, 
sendo a última delas publicada pela Livraria Ferreira. Segundo o autor, a obra foi explicitamente elaborada para 
atender aos programas das escolas normais portuguesas e teve a ‘pretensão de escrever uma Pedagogia 
Portuguesa’. As sucessivas edições teriam ampliado o conteúdo, tendo a primeira um total de 85 páginas e a oitava, 
292 páginas. Além da ampliação, ocorreram mudanças na nomenclatura da obra, sendo a última edição intitulada 
Elementos de Pedagogia para uso do Magistério Primário Português” (SILVA, C. R., 2018, p. 68, grifos da autora).



conjunto material. O manual não é tão específico sobre ele como é com os outros itens, somente 
descreve que neste o professor registraria uma cópia das comunicações trocadas. Podemos nos 
perguntar qual era a finalidade deste material na escola: seria este uma garantia de envio e 
recebimento de documentos importantes? Com relação ao “como escrever” essa 
correspondência, o manual também apresentava um conjunto de orientações fazendo uso de 20 
cartas como exemplo. Essas orientações foram divulgadas, no Brasil, na revista do Rio de 
janeiro A Instrucção Pública em 1872, sob o título “organização e regimên das escolas 
primárias” escrito por Antonio Severino da Costa. Neste artigo o autor pontuava que achava 
importante que os professores primários tivessem acesso ao tema, e por isso transcrevia o 
material originalmente publicado no manual de Affreixo e Freire. Segundo Costa, para os 
professores da corte e das demais capitais provinciais a matéria não poderia ser nova, mas aos 
“aspirantes ao magistério, os professores novos e especialmente do interior - onde por mais de 
um motivo - dificilmente chegam os livros, alguma utilidade podem colher da sua leitura” 
(COSTA, A. S. da, 1872, p. 264). Além da cópia feita pela revista de alguns temas tratados no 
manual, Carolina R. Cardoso da Silva (2018) aponta indícios de sua circulação pelas escolas 
normais das províncias brasileiras como Maranhão, Minas Gerais, Bahia e Paraíba, entre os 
anos de 1880 e 1895.

Mais do que constar como um tópico necessário ao exercício dos professores em um 
manual, ao ser publicado também por uma revista destinada aos docentes na tentativa de 
publicizar o tema, observa-se uma preocupação em moldar o ofício dos professores também 
pela escrita. Uma escrita que deveria se valer de palavras e expressões adequadas ao seu lugar 
como professor e autor considerando ainda um determinado leitor, em uma ação que podemos 
nomear como um protocolo de civilidade entre interlocutores. Entretanto, não se pode desprezar 
que, ainda que prevista como burocrática, esta escrita “também testemunha sobre um 
conhecimento pedagógico que organiza a própria ação cotidiana em classe” (FRADE, 2008, p. 
14).

Com a concepção de que os professores deveriam cumprir um protocolo tanto técnico 
quanto de redação na produção desses documentos, os regulamentos repassavam aos inspetores 
a incumbência de preparar um modelo de escrituração dos livros obrigatórios para que os 
professores seguissem. No entanto, não foi encontrado entre as fontes consultadas indicações 
de execução de um padrão desenvolvido pelos inspetores. Porém, não é possível afirmar sobre 
a não circulação de um modelo entre os professores, feito ou não por inspetores, pois a estrutura 
dos documentos é semelhante diferindo apenas em algum aspecto ou outro.

Assim como não dispomos de uma “matriz modelar”, também não temos em mãos os



livros em sua materialidade. Desses “diários” temos acesso somente a algumas de suas páginas, 
isso porque na incumbência de remeter uma cópia ao inspetor de distrito ou mesmo ao Inspetor 
Geral, essas “folhas soltas” foram guardadas pela Inspetoria naquele período e atualmente, se 
não toda, uma parte dessa documentação está arquivada como “correspondências de governo” 
no Arquivo Público do Paraná.

Iniciaremos pelos relatórios dos professores, documentos determinados por lei que 
possuíam pelo menos três funções aparentes: prover o inspetor de informações sobre o ensino 
e organização de uma determinada escola; como parte de uma “rede” de relatos157, destinava- 
se a compor com informações gerais/estatísticas os relatórios de seus superiores; registro 
complementar aos demais documentos da escola como os mapas escolares, orçamentos e 
listagem de alunos.

No primeiro capítulo deste trabalho de tese, fiz uso do conteúdo e estrutura dos relatórios 
dos professores primários como guia para o “(des)entremear” da narrativa e, a partir deles, fui 
montado um panorama com as características e peculiaridades da escola e deste professor. Para 
este ponto em diante, proponho que retornemos a esses documentos com a lente em outro foco, 
considerando-os em sua materialidade.

Como já foi mencionado anteriormente, na tentativa de organizar a estrutura da 
instrução pública paranaense no decurso de sua gestão como Inspetor Geral, Joaquim Ignácio 
Silveira da Mota elaborou instruções e regulamentos, no decorrer dos anos de 1856 e 1857, que 
visaram ordenar o ensino nas escolas, os espaços escolares, os materiais e móveis necessários, 
os sujeitos e suas funções no cenário da instrução. Foi a partir deste conjunto legal que os 
professores primários começaram a elaborar e enviar relatórios anuais sobre a escola em que 
lecionavam.

Art. 55. Compete aos professores:
(... )
3° -  Remeter com o orçamento ao inspetor do distrito um relatório sobre o 
estado da sua escola, vantagens, ou inconvenientes, que tem encontrado nos 
métodos de ensino, grau de progresso dos alunos, causas do retardamento, se 
todos os meninos do lugar concorrem à escola, ou não, se a causa provém de 
existirem diversas escolas, ou se por desleixo, ou qualquer outra razão da parte 
das famílias. A este relatório o professor unirá as considerações que julgar 
convenientes acerca de providências a tomar e que mais compatíveis sejam 
com as circunstâncias peculiares de sua localidade, e prestará todas as

157 “Os relatos sobre a situação do ensino e das aulas eram feitos, em sua grande maioria, pelos inspetores de 
instrução pública. Este era feito de duas direções, sendo a primeira enviada de regiões específicas pelos inspetores 
de distrito/paroquiais (aqueles que estavam em contato direto com os professores e alunos, pelo menos a cada três 
meses quando realizavam as visitas de inspeção) ao Inspetor Geral; e a segunda, remetida da capital, organizada a 
partir dessa documentação pelo Inspetor Geral e enviada ao Presidente de província, com indicações de propostas 
para o ensino, incluindo o panorama do estado das escolas, do número de alunos e de que forma atuavam os 
professores em todo o território da província do Paraná” (BARBOSA; FRANÇA, 2013, p. 05).
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informações que o Inspetor Geral julgar conveniente exigir em tais relatórios. 
(PARANÁ, 1857, grifos meus).

O 3° parágrafo do artigo 55 do Regulamento de 08 de abril de 1857 estipulava a escrita 
do relatório por parte do professor, além de definir o conteúdo do que deveria ser apresentado. 
Seu destinatário era o inspetor de distrito, porém, na falta deste, o documento poderia ser 
remetido diretamente ao Inspetor Geral ao fim do ano letivo. Normalmente eram enviados entre 
os meses de novembro e dezembro de cada ano158, mas é possível encontrar alguns datados do 
mês de janeiro ou ainda relatos trimensais como complementos dos mapas escolares.

Até a publicação do Regulamento de 1857, no Paraná, a escrita dos relatórios anuais por 
parte dos professores primários ainda não era uma obrigação a se cumprir, outros tipos de 
documentos assumiam a função de informar sobre determinada escola e/ou professor ao 
governo; os relatórios dos inspetores ou os mapas escolares de frequência, por exemplo. Até 
então, os relatórios eram atribuições dos inspetores escolares que munidos das informações 
colhidas em suas visitas às escolas repassavam estas ao Inspetor Geral que, por sua vez, as 
organizava em um relatório geral159 a ser apresentado ao Presidente da província.

Como não foi encontrada nenhuma informação que nos conte sobre os relatórios anuais 
em outros documentos que versem sobre os deveres dos professores, precedente a essa data ou 
mesmo nesse contexto160, cabe aqui uma hipótese levantada em estudo anterior (BARBOSA;

158 Pela organização do acervo do Arquivo Público Paranaense, os relatórios dos professores enviados à Inspetoria 
compõem os livros denominados APs (como mencionado no item Introdução deste trabalho), os quais são 
organizados por ano e seguem, relativamente, uma sequência mensal. Deste modo, é possível encontrar certa 
concentração de relatórios de professores entre os primeiros e últimos números dos livros que compõem um ano 
(entre os anos de 1854 e 1930). No entanto, é preciso salientar que, embora a quantidade de relatórios seja 
numerosa, não são todos os relatórios de todos os professores da província/estado que estão guardados no arquivo 
público, por variados motivos - porque foram extraviados, perdidos ou mesmo excluídos (naquele momento ou no 
decorrer do tempo). Na pesquisa empírica optou-se por uma consulta por amostragem dos livros APs, justamente 
pela natureza do material e lógica de guarda: para uma busca concentrada por relatórios de professores, foram 
examinados os livros que continham necessariamente documentos respectivos aos meses de publicação dos 
relatórios ou dos mapas escolares.
159 O relatório do Inspetor Geral também era acrescido das informações que obtinha das visitas que realizava pelas 
escolas da província.
160 Como já  informado, o primeiro Regulamento para a instrução pública na província paranaense foi publicado 
em 1857, quatro anos após a sua emancipação da província de São Paulo, portanto se houvesse alguma menção ao 
relatório de professor enquanto um dever essa estaria na legislação paulista. Porém, nas duas leis sobre a instrução 
publicadas, uma em 1846 (Lei n. 34) e outra em 1851 (Regulamento de 08 de novembro), não há qualquer 
referência à exigência deste documento, somente do mapa escolar que deveria ser remetido trimensalmente com 
informações sobre o número e progresso dos alunos. Em São Paulo essa obrigação iria constar no Regulamento 
de 22 de agosto de 1887, o qual deliberava o envio de um relatório do professor ao Diretor Geral com regularidade 
semestral, em datas especificas - até 01/07 e 01/11. Foi realizada uma busca por essa referência em legislações 
encontradas de outras províncias do Império nesse período - Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sergipe, Maranhão e 
Santa Catarina, nas três primeiras há a alusão de que junto aos mapas escolares enviados ocorreria também o envio 
de um relatório caso o professor achasse necessário; na província do Maranhão exigia-se o relatório semestral, 
como em São Paulo, no Regulamento de 1877 (Art. 7°, § 11°); já  em Santa Catarina, o relatório como um dever do 
professor foi determinado pelo Decreto n. 155 de 1892. Entretanto, não constar na legislação como um dever
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FRANÇA, 2013), de que estes se deram por uma necessidade prática da organização da 
Inspetoria e de ordem geográfica da província. Vamos aos indícios...

Em seu relatório do ano de 1858, o Inspetor Geral Joaquim Ignacio Silveira da Mota, 
pontuava que o serviço prestado pelos inspetores de distrito não era mais proveitoso, mesmo 
com a “devoção” dos inspetores em seu trabalho, devido à “vastidão dos distritos e nos 
insignificantes vencimentos que percebem” (MOTA, 1858, p. 04, grifos meus). O Inspetor 
iniciava esse relatório expondo a dificuldade em organizar as informações sobre a instrução na 
província, em suas palavras: “tomar uma coleção de notícias sem unidade, apanha-las, todas, e 
da circunferência faze-las convergir para o centro, sem que de sua diversidade se ressinta o 
reflexo”, era uma tarefa “árdua e ingrata”, pois “os mais insignificantes e remotos detalhes” (p. 
01-02) poderiam prejudicar a compreensão, a despeito das habilidades dos inspetores. Segundo 
Silveira da Mota, suas informações, ainda que incompletas, porque naquele ano a província 
contava com apenas dois dos três inspetores de distrito, foram possíveis de reunir e “dar notícia, 
de um lugar, pelos relatórios de alguns professores, e de outros apenas pelos mapas” (p. 02, 
grifos meus).

Lendo nas entrelinhas do que escrevia o Inspetor: era fato que a província era extensa 
em território, os inspetores por vezes não conseguiam chegar a todas as escolas, portanto não 
poderiam fornecer notícias de todas elas, ainda que contassem com as subinspetorias, além 
disso alguns lugares por razões variadas poderiam ressentir-se da falta de um sujeito para o 
cargo. Para que seu “sistema de instrução pública” fizesse com que o ensino público se efetuasse 
“como meio de alcançar a educação nacional” (p. 06), Silveira da Mota, precisava de todos os 
informes que conseguisse reunir para poder avaliá-lo (ainda que “aleatórios”). E para assegurar 
que informações de todos os recantos da província chegassem às suas mãos era preciso que 
houvesse “informantes” em todos eles, nesse sentido agregar o professorado nesta tarefa, 
embora não fosse uma garantia estável, era uma forma de antecipar-se a algum imprevisto.

Também é perceptível que os relatórios compunham a lógica de “operação escriturística 
da administração da instrução pública” da qual nos conta Veiga (2005). Assim, outra razão de 
necessidade prática para a exigência de relatórios por parte dos professores era precisamente 
reportar-se ao seu “superior” imediato de forma escrita para repassar informações específicas 
de sua escola, ademais, escriturar era produzir um documento, um registro material que ficaria

específico a se cumprir não significa que os professores não fizessem uso da prática de escrita para relatar sobre a 
situação da sua escola, encontram-se em outros estudos sobre a instrução pública (no Paraná e em outras 
províncias) registros em documentos que acompanham os orçamentos de móveis e utensílios, os mapas escolares, 
os termos de exames.



(ou poderia ficar) guardado. Em seu relatório de 1856, em que apresentava os itens de sua 
reforma proposta com o Regulamento (aprovado em 1857), Silveira da Mota discorria sobre a 
organização da Inspetoria e ali exemplificava que todos os inspetores atendiam as 
determinações do Regulamento de 1851 da província de São Paulo161, que impunha o envio de 
relatórios trimensais sobre a situação da instrução em cada localidade, mas que isso era 
demasiado para os que tinham que escrevê-lo e também para as condições da província recém 
criada, para ele não bastava a “vigilância e a mera aquisição de fatos” (p. 06). Ou seja, à época 
a província tinha 16 inspetores de distrito, para o Inspetor esse era um número excessivo se a 
incumbência era apenas coletar dados e vigiar o professor, porém se o objetivo era um contato 
mais próximo com os professores para acompanhar e observar seu cotidiano e conduta, esse 
número era insuficiente162. Como uma forma de remediar essa dificuldade até a aprovação da 
sua reforma, Silveira da Mota relatava que para obter informações, para além de dados 
meramente estatísticos, orientou os inspetores por meio de um ofício163 a “ouvir os professores” 
sobre os assuntos do ensino, da escola e da instrução pública para lhe prestar notícias. O Inspetor 
deixa evidente que é preciso “ouvir” os professores em seu projeto de instrução, portanto não é 
casual que esta prática oral tenha se tornado uma prática escriturística determinada em 
Regulamento.

Sublinha-se que não se refuta a ideia de que uma das razões possa ter sido a tentativa de 
fiscalização e controle das atividades do professor, mas depois de tantos movimentos com a 
lente pela documentação analisada, percebe-se que são muitos os fios nos meandros que 
entrelaçam e sustentam a estrutura da instrução pública e que a mais simples motivação ou uma 
junção delas pode sim ter resultado em uma ou outra regulamentação. Aliás, mudando a lente é

161 Como quinta comarca de São Paulo até 1853, as ações realizadas no Paraná se pautaram na legislação paulista, 
mesmo depois de se tornar província, até a publicação de novas leis paranaenses.
162 Em sua reforma, Silveira da Mota, reorganizou a Inspetoria diminuindo os inspetores de distrito para três e 
criando subinspetorias em cada local em que houvesse uma escola. Para mais sobre a organização da Inspetoria de 
Instrução Pública do Paraná conferir Barbosa 2012 e 2016.
163 “Circular aos inspetores de distrito.
Ouça V. S. aos professores do seu distrito, de ambos os sexos, para prestar-me com urgência as seguintes 
informações, que fara acompanhar das originais.
1° se possuem os livros de que trata o art. 3 § 13 do Regulamento de 08 de novembro de 1851, e qual o sistema de 
escrituração.
2° um inventário da mobília e utensis existentes com informação de seu estado.
3° O número de alunos, que frequentam efetivamente as escolas.
4° o método de ensino adotado, divisão do trabalho de ensino, tempo de duração, em quantas decúrias ou turmas 
se divide a escola, ocupação de cada uma, e se o acesso de uma para a outra precede exames; livros, compêndios 
impressos e manuscritos usados para leitura; ensino religioso, se é feito dogmática ou racionalmente; qual a oração 
com que é aberta e encerrada a escola; se os meninos se apresentam com asseio e se os professores curam disso; 
se aqueles procedem bem quando se dirigem das suas casas para a escola, e desta saem, se são mandados 
acompanhar por algum criado ou doméstico; se sofrem alguns de moléstia da pele ou contagiosa.” (Circular 
publicada no relatório do Inspetor Geral Joaquim Ignacio Silveira da Mota na data de 31 de dezembro de 1856).



possível inferir que, ainda que esse fosse o único objetivo (controle e fiscalização), tal prática 
atribuía um sentido ao ofício docente ao confiar a tarefa permitindo a exposição de opiniões 
por parte do professor.

Escrever o relatório era uma tarefa que levava os professores a dissertarem sobre as 
condições em que realizavam seu ofício e na qual alguns se dispunham a ponderar sobre a 
condição da instrução de forma mais acentuada -  como viam os encaminhamentos da instrução 
na província - , outros por sua vez se limitavam a expor uma estatística de sua escola, a informar 
se havia ou não material e mobília, ou a justificar qualquer tipo, do que consideravam, como/de 
falha/falta frente ao ensino. Nestes documentos, como já  foi demonstrado anteriormente, é 
possível vislumbrar alguns dos “fazeres” dos professores frente à sua escola e seus alunos, que 
conteúdos foram ensinados e como foram ensinados a partir da adoção do método, dos materiais 
disponíveis e do seu conhecimento. Estes são registros que oferecem muitas e distintas 
possibilidades de pesquisa e auxiliam no entendimento da complexa organização do ensino na 
província paranaense.

Todavia, leva-se em conta que os mesmos eram uma exigência legal da Inspetoria de 
ensino, que todos os professores precisavam atender, e que os itens a serem discorridos eram 
direcionados e visavam informar e aparelhar os inspetores de ensino de dados sobre a instrução 
a serem repassados ao Presidente da província, desta forma, em sua análise, considera-se 
também que são relatos passíveis de coerção. Entretanto, “uma exposição sobre o ensino, seja 
este local ou referente a toda a província, tem uma intencionalidade que não se atém somente a 
uma prestação de contas, ela é imbuída de poder, de uma representação” (BARBOSA; 
FRANÇA, 2013, p. 06). Portanto, muito mais do que uma tarefa burocrática, nestes relatórios 
os professores encontravam espaço para expor suas insatisfações, seus progressos, mostrarem- 
se como bons cumpridores do papel que lhes foi designado (mesmo que timidamente), e assumir 
um lugar institucional e mediato como “especialista” do ensino.

Pela especificação no Regulamento, os relatórios anuais dos professores seguiam uma 
certa estrutura de escrita e de assuntos, assim não era incomum a escrita objetiva, como 
respostas a um questionário: alguns antes de adentrarem nos assuntos de sua escola e logo após 
iniciarem seus relatos referindo-se à determinação do Regulamento, detinham-se ao que 
pensavam sobre o desenvolvimento da instrução, fosse em sua localidade ou, de forma mais 
alargada, como a viam na província; outros por sua vez, tratavam desse tema junto dos outros 
que compunham o relatório, quando falavam da frequência dos seus alunos, por exemplo, ou 
sobre o método de ensino adotado. O fato era que os professores, para além do que era solicitado 
a informar, viam-se nesse lugar de críticos e propositores da instrução pública da província,



alguns a assumiam mais enfaticamente usando desse espaço para expor mais do que apenas 
opiniões e sim argumentos, crenças e posicionamentos e outros faziam isso de forma mais 
contida, “soltando” seus pensamentos em frases curtas e dúbias de sentido. Esse documento de 
registro de atividades e de “movimentação” escolar era o documento que permitia ao professor 
expor e confrontar, porque ao relatar sobre o estado da escola ou o estado do ensino, ou ainda 
sobre o número de alunos matriculados em sua aula, o mestre exibia seu ofício, declarava sua 
experiência e que se conduzia por ela. Podemos recordar o relatório do professor Honório 
Décio, do ano de 1866 (AP. 244), em que contava sobre os artifícios utilizados por ele para 
administrar as dificuldades em relação à falta de material para ensinar a leitura às suas crianças. 
Ao expor o seu modo de superar tais inconvenientes, o professor exibe sua experiência 
adquirida durante os anos de exercício, demonstra que constrói seu fazer na relação com sua 
prática e com seus alunos, ou melhor, no retorno que dão seus alunos ao seu modo de ensino. 
Além disso, chama a atenção para uma certa omissão do Estado para com as crianças pobres, 
quando ao falar do seu trabalho, em outro trecho desse mesmo relatório, indica que são 
principalmente os alunos desfavorecidos que carecem desse material para o progresso nos 
estudos; Honório não faz evidentes acusações, nem menciona o não fornecimento pelo governo, 
que era o principal responsável por prover esse material de acordo com o Regulamento de 
1857, apenas relata que devido à esta falta seus alunos se veem “atrasados” e, portanto, 
prejudicados quanto ao seu desenvolvimento intelectual (LOBO, 1866, AP. 244, p. 140-146).

Podemos retomar também o relatório do professor Custódio Cardoso Netto, do ano de 
1863 (AP. 167), no qual o professor apresentava sua divisão do ensino em cada uma das classes 
de sua escola de acordo com as instruções e o Regulamento. Após informar sobre os móveis e 
utensis ao seu dispor, passa a discorrer sobre sua situação como professor da escola de Castro 
em específico.

Finalizando a notícia material desta escola, passo a analisar seu pessoal, 
principiando pelo professor.

Homem curvado ao peso de mais de 50 anos de idade, cheio de moléstias 
e pobreza, carregando de família e com toda a sua mocidade gasta na árdua 
tarefa do ensino, e no magistério público desde 1857 sempre mal agalardoado 
das fadigas de sua profissão (que tomou por indicação natural) estudando 
regras cogitando métodos e fazendo os maiores esforços para achar o 
melhoramento do ensino; já viajando de umas para outras províncias; 
frequentando colégios espectador e professor com autorização do superior, 
licença e contrato dos professores e diretores; foi em 1860 exonerado da 2a 
cadeira de Paranaguá com o frívolo pretexto de ser estrangeiro sem atenção 
ao que dispõe o artigo 80 do regulamento interpretado convenientemente por 
hábeis jurisconsultos; e agora removido da cadeira de Guaratuba para esta 
contra a sua vontade, contra seus interesses e contra a sua saúde em despeito 
do que dispõe os artigos 79 e 90 do citado regulamento, e artigo 179 §1 da 
Constituição do Império. E no trajeto de sua remoção, viu-se obrigado a uma



retenção de três meses em Paranaguá demora de expedição de ordem da 
tesouraria à Coletoria daquela cidade para o pagamento de 80$ réis, que o 
Governo da província mandou dar-lhe ali para o seu transporte. Não parando 
aqui os males que tanto concorrem na pessoa do professor, ainda para cúmulo 
de seus sofrimentos anda sempre atrasado no recebimento de seus ordenados; 
bem como quando foi removido (a requerimento seu) da cadeira do Porto de 
Cima (11 dias), e na Paranaguá (17 dias), não contando com o tempo de sua 
exoneração, a que tem todo o direito e do que jamais desistirá.

Digne-se V. Sra. perdoar-me se fiz mal ou procedi menos regular em tratar 
aqui deste assunto; mas que sendo V. Sra. o Inspetor da Instrução Pública, está 
claro é o protetor dos professores o que lhe dá a paternidade de punir e 
recompensar; demais da Inspetoria Geral parte uma boa, ou má informação de 
onde nasce o procedimento do Governo, por isso que é preciso ela estar a par 
do conhecimento destes fatos para saber se pronunciar em qualquer ocasião 
que se ofereça. Espero, portanto em sua reconhecida benevolência que usará 
comigo da clemência em seus atos sempre manifesta, e que alguma 
providencia dará ao melhoramento da minha sorte como pai benigno. 
(NETTO, Custódio Cardoso. Relatório de professor. 1863, AP. 170, p. 40-46).

Não é casual a escolha da palavra analisar pelo professor, já que esse era um dos 
propósitos do relatório, embora neste item em específico Custódio não faça necessariamente 
uma análise, mas sim uma espécie de protesto diante das situações que enfrentou indicando 
uma certa instabilidade em sua condição como professor que não o agrada e que deveria ser 
solucionada pela Inspetoria. Nesta parte do seu relatório Custódio chama a atenção para o tempo 
em que atua como professor primário e para os esforços que tem empreendido para aprimorar- 
se no ofício, aponta as suas dificuldades em relação às remoções para outras localidades e sobre 
o atraso no recebimento dos seus ordenados; o professor usa desse espaço de escrita para sugerir 
que não tem sido devidamente valorizado em seu trabalho. Pede desculpas por se valer deste 
momento, neste documento, para expor tais inconvenientes, mas ressalta que a Inspetoria e o 
Inspetor precisam estar cientes de todos os fatos relativos à instrução. Ao fazer isso Custódio 
invoca justamente o propósito de escrita do relatório (informar o inspetor) numa clara utilização 
do seu lugar (CERTEAU, 2012) como professor na relação com a Inspetoria de ensino, ou seja, 
faz de sua exposição uma tática (CERTEAU, 2012) na e para a realização do seu ofício.

Ao se encarregar de relatar o ensino em sua escola os professores se viam no lugar de 
expositores, porém quando optavam também pela análise desse ensino, do seu trabalho ou 
mesmo do trabalho do inspetor e a estendiam para a situação da instrução na província, estes 
professores qualificavam esse lugar como expositor crítico e avaliador; vide esse relatório do 
professor Custódio Netto ou ainda de outros professores, como os de Antonio Ferreira da Costa, 
Jerônimo Durski, José Cleto, Pedro Saturnino, citados em outras passagens desta narrativa que 
expõem de forma contundente suas opiniões e posicionamentos.

Ao colocar a lente sobre os relatórios dos professores podemos nos apropriar da



afirmação de Martin Lawn e Ian Grosvenor (2001), de que ao contar sobre os objetos os 
professores explicam a natureza de sua cultura de trabalho, e estendê-la para o propósito 
narrativo dos relatos dos professores no que tange ao seu ofício. Já que o ato de contar implica 
também em uma explicação, pode-se compreender o relatório como um dispositivo de 
elaboração, ordenação e nomeação da prática docente, ou de outra forma, um dispositivo que 
formaliza práticas assim como evidencia Diana Vidal a respeito dos mapas escolares (2008, p. 
58). Considerando ainda as ponderações de Tardif (2012) sobre os saberes experienciais164, é 
possível afirmar que a escrita dos relatórios também objetiva os saberes (e fazeres) dos 
professores, pois eles “são levados a tomar consciência de seus próprios saberes experienciais, 
uma vez que devem transmiti-los e, portanto, objetiva-los em parte, seja para si mesmos, seja 
para seus colegas” (p. 52) (em nosso caso, para os inspetores). Para sistematizar seu relato, o 
professor se volta para a sua prática cotidiana, transformando-a em um discurso da experiência 
que é capaz não só de informar, mas de fornecer respostas aos problemas enfrentados, e assim 
esta ação favorece o desenvolvimento de “certezas experienciais” e uma avaliação de outros 
saberes “através da retradução em função das condições limitadoras da experiência.” (TARDIF, 
2012, p. 53).

Quando observados em uma série de documentos é possível perceber que os professores 
retomam seus relatórios, seja para reforçar algo já  declarado, para apontar mudanças ocorridas 
ou mesmo para não se repetir.

Ilmo. Sr.
Em cumprimento do dever que me impõe o artigo 55 §3 do Regulamento 

de 08 de abril de 1857, apenas me limitarei a expor o estado do ensino a meu 
cargo, e do progresso relativo ao presente ano escolar; e em tudo o mais me 
referirei ao que disse em meus relatórios anteriores.

O presente ano escolar foi aberto com 81 alunos, matriculando 
posteriormente 16. Deles tem se ausentado ou deixado de frequentar: sem 
participação 16; passado para a escola da 1a cadeira 02 e faleceu 01. Tiveram 
acesso de 1a para 2a classe 14, desta para a 3a 06, de primeiros para segundos 
bancos de 1a e 2a classe 25; e não obstante os esforços empregados só pude 
conseguir que se preparassem seis para os exames finais.

A irregularidade de frequência dos alunos principalmente nas sessões da 
tarde, muito tem contribuído para o pouco lisonjeiro desiderato. Como, porém 
o ensino, de conformidade com as teorias do Exmo. Sr. Dr. Burlamaque, ex- 
Presidente desta Província, é livre, devemos estar satisfeitos por termos 
consciência de termos desempenhado de nossa parte o que estava ao nosso 
alcance fazer, apresentando um progresso, embora moroso, relativo à 
frequência escolar.

Pelo mapa trimestral verá V.SA melhor o estado dos alunos sob minha 
direção.
Deus Guarde a V.SA

164 Embora o autor não trate da escrita de relatórios, Tardif (2012) aborda a transmissão oral do saber produzido 
pelo professor em sua prática cotidiana aos seus colegas.



Curitiba, 29 de novembro de 1867.
Ilmo. Sr. Dr. Ernesto Francisco de Lima Santos. Inspetor Geral da Instrução 
Pública.
O professor Antonio Ferreira da Costa. (COSTA, Relatório de professor. 
1867, AP. 266, p. 20, grifos meus).
Ilmo. Sr.

O artigo 55 §3 do Regulamento de 24 de abril de 1857, impõe aos 
professores o dever de apresentarem, por este tempo, um relatório sobre o 
estado de suas escolas, ampliando-o com as considerações que julgarem 
convenientes. Em conformidade com esta determinação, tenho em meus 
anteriores relatórios, submetido à consideração de V. Sa algumas reflexões e 
ideias que me pareceram não serem inteiramente ociosas.

Repeti-las, porém hoje seria escusado, e nada de novo tendo a dizer limitar
me-ei a cumprir a primeira parte das determinações a que acima me referi.

V.S.a. conhece, pelos mapas que tenho enviado com toda a regularidade, o 
número de minhas alunas e o estado de adiantamento em que se acham. No 
decurso do mês que hoje finda despediram-se da escola três alunas, com 
motivo, porém muito plausível, pois mudaram-se suas famílias desta cidade.

Com o meu último mapa trimensal, em data de 31 de outubro passado, 
passei às mãos do Dr. Subinspetor das escolas, a relação das minhas alunas 
que estão aptas a serem examinadas. Determina o regulamento que seja essa 
relação enviada no último dia do mês de novembro; entendi porém que 
remetendo-a nesse dia não chegaria talvez às mãos de V.S.a., a tempo de dar 
as providências necessárias sobre os exames, antes de findar-se o ano letivo, 
e fecharem-se as escolas, e que não pode ser censurada uma pequena infração 
da lei que tiver por verdadeiro fim e motivo, o bem do serviço público.

Nada mais me ocorre a dizer, e concluo aproveitando a ocasião para 
apresentar meus cumprimentos a V.S.a. desejando-lhe todas as prosperidades. 
Deus Guarde a V.S.a.
Castro, 1 de dezembro de 1868.
Ilmo. Sr. Dr. Ernesto Francisco de Lima Santos, D. Inspetor Geral de Instrução 
Pública
A professora Emília de Faria Erichsen. (ERICHSEN, E. 1868, AP. 292, p. 
125-126, grifos meus).

Entretanto o “não se repetir” pode significar que não houve alterações ao que já  foi 
incansavelmente relatado e que de nada adiantaria continuar insistindo, significa talvez um 
pedido de maior atenção dos administradores provinciais para com a instrução pública. 
Atentem-se para as palavras finais do professor Antonio no seu relatório de 1867, é possível 
notar certa ironia na afirmação que devido ao “ensino ser livre” os professores deviam estar 
satisfeitos com os resultados obtidos em relação à permanência e progresso dos alunos, ironia 
porque frequentemente os professores, e mesmo Antonio, queixaram-se da falta de medidas 
mais duras para manter a frequência das crianças na escola. Emília Erichsen também declara 
que já  submeteu reflexões e ideias para consideração do inspetor em outros relatórios e que não 
achava necessário repeti-las em mais esse documento. Maria Cândida, professora de Castro, em 
seu relatório do ano de 1865 (AP. 218), alegava que constantemente solicitava os materiais e 
móveis necessários para sua escola nos documentos enviados para a Inspetoria e que como não



obteve nenhum retorno, dessa vez não os nomearia novamente, deixaria a cargo do inspetor 
escolher e providenciar os disponíveis.

Já Custódio Netto após dois anos do envio do relatório de 1863, reproduzia a mesma 
passagem sobre sua condição como professor para o Inspetor Geral, modifica apenas as frases 
finais: “lembrei-me de que estando V.S.a. ciente destas verdades e conhecendo que se me tem 
feito injustiça poderia ainda um dia, dando-se a ocasiões próprias, cooperar para o 
melhoramento de minha sorte; lembrando-se de que outro tanto desejara se lhe fizesse.” 
(NETTO, 1865, AP. 217, p. 60-65). Na comparação entre os dois relatórios, percebe-se outras 
passagens semelhantes, talvez porque o professor tenha optado pela cópia devido à mudança 
do chefe da Inspetoria, uma vez que em 1863 o Inspetor Geral era o Sr. José Lourenço de Sá 
Ribas e em 1865 estava de posse do cargo o Sr. Sergio Francisco de Souza Castro, e com isso 
enfim conseguir a valorização desejada.

É importante apontar que, no caso de alguns professores, não se pode descartar a 
hipótese da cópia por desleixo ou incapacidade, ou ainda justamente pela possível natureza 
coercitiva dos relatórios na qual copiar-se era o mais garantido a se fazer.

Ainda que posta em Regulamento a permissão para fazer considerações convenientes 
que julgassem necessárias, indiretamente, esses professores recebiam essa “autorização” para 
emitir opiniões ou propor intervenções também quando tinham aprovada sua nomeação como 
professor público definitivo. Ou seja, quando eram aprovados em concursos ou exames para 
provimento das cadeiras públicas primárias, quando por ter atendido aos requisitos necessários 
ao exercício do magistério e confirmado seus conhecimentos sobre o que ensinar e como ensinar 
recebiam o título de professor efetivo e/ou vitalício, portanto considerados capacitados 
intelectual e moralmente para assumir o seu cargo e tratar dos assuntos da instrução.

Em verdade, sempre que eram levados a escrever, a produzir um documento, alguns 
professores não se furtaram da oportunidade de se valer desse espaço para exercer o direito de 
comentar, avaliar ou refletir sobre aspectos atinentes à instrução.

Antes da deliberação de entrega de um relatório anual por parte dos professores, já 
haviam os mapas escolares/de frequência, documentos que por determinado período bastaram 
para informar sobre as escolas e consequentemente sobre o trabalho dos docentes. Mantidos 
como uma escrita obrigatória para os professores nos regulamentos para a instrução, estes 
mapas, compreendidos prioritariamente na lógica de instrumentos de verificação (VEIGA, 
2005), deveriam ser remetidos com frequência trimestral e, eventualmente, junto desses eram 
enviadas algumas informações referentes à escola em um relato mais objetivo do professor,



como o fez Honório Décio junto do mapa enviado em outubro de 1863165.
Junto remeto a V.S.a. o mapa do 4° trimestre dos alunos matriculados na 

aula da 3a cadeira de primeiras letras do sexo masculino desta cidade, a meu 
cargo, uma relação dos alunos preparados pra exames gerais e um orçamento 
dos objetos cujo fornecimento é de muita necessidade para esta escola.

Igualmente levar conhecimento de V.S.a. - 1° que a escola continua a 
funcionar no edifício especial na rua da Boa Vista, cujo aluguel é pago, 
segundo a tabela de 03 de novembro de 1857.
2° Que no corrente ano matricularam-se nesta escola 23 alunos que com 93, 
massa total do ano anterior, fazem o número de 116. Destas despediram-se 
por motivos diversos 22; existem, portanto 94.
3° Que o método de ensino adotado é o simultâneo socorrido pelo mútuo, 
quanto ao uso de monitores.
4° Que a frequência de um ou outro aluno tem sido algum tanto irregular por 
causa da epidemia reinante.
5° Que a falta de fornecimento de utensílios para os meninos pobres há três 
para quatro anos os tem posto em grandes embaraços. Assim a V. Sr. peço se 
digne dar alguma providência a respeito.
6° Que o castigo adotado é o moral e o físico sendo este somente aplicado até 
seis palmatoriadas.
7° Finalmente que o ensino é dado pela manhã e à tarde, durando cada sessão 
duas horas e meia.
Deus Guarde a V.S.a.
Aula da cadeira de Paranaguá. em 30 de Outubro de 1863.
Ilmo. Sr. Lourenço Ferreira de Sá Ribas, subinspetor das escolas.
O professor Honório Décio da Costa Lobo. (LOBO, 1863, AP. 170, p. 99
100).

Diana Vidal (2008) e Fabiana Munhoz (2012) investiram no estudo dos mapas 
escolares166 como uma prática escriturística para demonstrar como esta contribuiu para a 
produção e aprimoramento de uma experiência docente durante o século XIX. Segundo Vidal 
(2008) “o modo como os professores os organizam (os mapas), extrapolam a determinação legal 
e indiciam uma formalidade das práticas” (VIDAL, 2008, p. 58), e apesar de estes modos 
variarem para cada professor, as categorias que foram criadas sinalizam para a produção “de 
uma racionalidade administrativa da escola, uma racionalidade pedagógica do ensino e uma 
racionalidade identitária do sujeito aluno por parte dos professores, e indiciam as formas como 
os docentes inventaram a experiência individual e coletiva do magistério”. (VIDAL, 2008, p. 
65). A autora ainda demarca que as informações que deveriam constar nos mapas eram 
“prestadas com fito de atender a dois dispositivos de governo: controle do efetivo trabalho do 
professor, atestado necessário para pagamento salarial; e controle da frequência de alunos,

165 Embora sejam poucos os mapas de frequência que fazem parte do conjunto de fontes tratadas neste trabalho, 
foram encontrados muitos documentos de professores comunicando o envio do mapa em “anexo” (ao 
comunicado).
166 Juarez José Tuchinski dos Anjos (2011) também fez uso dos mapas escolares como fonte para tratar dos modos 
de fazer do professor Pedro Fortunato em seu trato com seus alunos, em sua dissertação de mestrado.



documento imprescindível para manutenção da escola” (VIDAL, 2008, p. 48).
Em 1880, a professora Alzira Braga dos Santos, da escola feminina de Ponta Grossa, 

enviou um ofício de resposta ao Inspetor pedindo que a multa imputada a ela naquele ano, por 
não cumprir com seus deveres, fosse desconsiderada por ser “injusta”. Alzira informava que 
havia recebido uma portaria comunicando-a sobre a multa destinada a ela por não enviar os 
mapas escolares exigidos pelo Regulamento. No entanto, a professora respondia que isso era 
uma inverdade já  que, desde que assumiu como professora daquela cidade, em nenhum 
momento tinha deixado de enviar trimensalmente os mapas aos inspetores paroquiais, 
afirmando que se havia alguma omissão essa se dava por parte desses inspetores. Alzira 
solicitava então que o Inspetor Geral confirmasse com esses sujeitos os envios que ela sempre 
realizou. (SANTOS, A., 1880, AP. 609, p. 206).

Além de uma obrigação sujeita à punição, como demonstra o caso de Alzira (que não
foi o único), e condição para receber seus vencimentos, sobre os mapas escolares, em minha
dissertação (2014), evidenciei que os mesmos eram considerados como um atestado de “bom
trabalho” do professor, pois serviam como um instrumento de acompanhamento do trabalho
realizado no interior das escolas.

A escrita do mapa de frequência tinha por finalidade prover inspetores e 
professores de um comprovante de trabalho (do professor). A cada três meses 
era necessário ao professor informar por meio dos mapas a quantidade de 
alunos frequentes em sua escola, assim como o número de faltas e 
comparecimentos de cada um nas aulas. Neste mesmo documento o professor 
ainda teria que acrescentar dados sobre o desenvolvimento de cada aluno, data 
em que o menino ou a menina deu início na aula, filiação e quaisquer outras 
observações que achasse necessário adicionar. Por meio do cotejamento das 
fontes foi identificado que havia três razões para envio a cada três meses: a 
primeira, porque junto à informação do desenvolvimento dos alunos eram 
inseridos os nomes dos alunos a serem examinados para ascender à classe 
seguinte caso houvesse algum; segundo, para confirmar se o número de alunos 
na escola era suficiente para o pagamento dos ordenados e gratificações dos 
professores; e a última, servia como um pedido de pagamento dos 
vencimentos trimestrais por parte dos professores. (FRANÇA, 2014, p. 158).

Também foi possível perceber que, embora os mapas tenham sido uma tentativa de 
controle por parte dos inspetores do trabalho dos professores, principalmente no que tange ao 
pagamento dos seus ordenados, pois os mesmos só receberiam seus vencimentos mediante o 
envio dos mapas com a comprovação do número de alunos frequentes caso contrário eram 
privados do pagamento, esses documentos “foram uma forma de burla por parte dos professores 
para que seus vencimentos fossem pagos integralmente, por muitas vezes os números 
informados pelos mestres não correspondiam ao que era encontrado nas escolas nas visitas dos 
inspetores” (FRANÇA, 2014, p. 28), assim como também para manter a escola em



funcionamento.
Os mapas escolares derivavam de dois livros pertencentes ao material destinado ao 

professor - o livro de matrículas e o livro ponto -, era a partir do preenchimento de suas páginas 
que os professores conseguiam reunir os dados para fabricar os mapas. Infelizmente esses são 
instrumentos do fazer docente que, por ora, não foram encontrados nos arquivos consultados e 
dos quais só temos notícias pela legislação, que os define e caracteriza (quadro n. 10), e pelas 
solicitações dos professores, como fez a professora Rosa Nogueira quando assumiu o cargo em 
1888. Em uma aproximação anacrônica, conhecemos hoje o livro ponto daquele tempo como 
livro de chamada, que naquele tempo, assim como hoje, teriam seu preenchimento diário com 
anotações sobre a presença e ausência dos alunos, porém, diferente de hoje, tinham horário 
específico para serem completados - o Regulamento de 1857 deliberava que os professores 
deveriam fazer as anotações sempre ao fim da aula/do dia, já  no Regulamento de 1892 a 
chamada seria feita meia hora depois do início da aula. Quanto aos livros de matrícula, não são 
muitas as informações sobre eles além da determinação de que eram usados pelos professores 
no momento da matrícula dos alunos e que teriam por modelo um exemplar feito pelo Inspetor 
Geral. Sobre esses só podemos fazer suposições: deveriam ter uma aparência próxima a dos 
mapas escolares, com os dados reunidos semelhantes, portanto seriam livros grandes; além da 
necessidade de estarem sempre a mão quando um novo aluno adentrasse a escola (fosse no 
início do ano, a cada dois meses ou em qualquer tempo do período letivo) ou quando da 
produção do mapa escolar, seriam solicitados pelo inspetor sempre que este achasse necessário 
em uma visita para conferência. Ambos tinham uma finalidade, ordenar e racionalizar a 
organização escolar, que por sua vez ordenava e racionalizava o trabalho cotidiano do professor.

Como parte do mundo material do fazer docente temos ainda os livros de termos de 
visita, material que ficava sob a guarda do professor, mas com conteúdo de responsabilidade do 
inspetor. Talvez possa parecer um tanto confuso para nós, porém, aparentemente, para os 
envolvidos tinham uma ordem, propósito e destino específicos compreendido por todos.

Em 1861, Francisco Ferreira Correa, inspetor de Paranaguá, finalizava seu termo de 
visita pedindo que o professor Manoel Libaneo de Souza lhe enviasse com urgência duas cópias 
deste documento. A mesma ordem aparece no termo de visita da escola de Honório Décio do 
mesmo período: “Extraia duas cópias fiéis desse termo de visitas, lavrando no competente livro 
e mais, envie, para terem o destino de costume” (CORREA, 1861, AP. 119, p. 129). Esse foi o 
mesmo inspetor que comunicou, em 1862, ter repreendido três professores pela demora no 
envio das cópias dos termos.

O livro de termos de visita era onde os professores arquivariam uma cópia do termo de



visita feito pelo inspetor. Como o nome indica, termo de visita, era o relato breve do inspetor 
após realizar uma vistoria às escolas de sua paróquia ou distrito, no qual descrevia a situação 
da escola, como encontrou o professor e os alunos, como “percebeu” o trabalho deste professor 
e o desenvolvimento desses alunos e eventualmente contava sobre os exames de classes dos 
quais participou. Pelas palavras do inspetor Francisco Correa, entende-se que os professores 
deveriam fazer duas cópias do termo para serem enviadas à Inspetoria, além de lavrar uma no 
livro que deveria permanecer na escola. O que não se sabe, ou melhor, o que não foi encontrado 
nos documentos consultados, são informações sobre em como se dava esse processo - se o 
inspetor o escrevia de próprio punho e o repassava ao professor ou se ditava o conteúdo ao 
professor para as devidas cópias. Pode parecer uma dúvida um tanto insignificante, já  que de 
uma forma ou outra o professor aparece submetido a ação do inspetor, porém respondê-la 
poderia indicar outros níveis da/na relação entre esses sujeitos. Entretanto, como não temos os 
livros em sua materialidade e os termos aos quais temos acesso são os que foram arquivados, 
portanto são os que foram enviados - cópias dos originais, suposições são aceitáveis e possíveis, 
vamos aos indícios que nos dão as fontes.

Quando contava sobre a necessidade de bancos para a escola do professor Francisco
Guimarães, em 1889, Honório Décio o fazia por meio do seu termo de visita. Em outra
passagem citei apenas um trecho do termo, faço agora a transcrição integral do seu conteúdo.

Visitei hoje a segunda cadeira primária do sexo masculino desta cidade regida 
pelo professor normalista Ilmo. Sr. Francisco de Paula Guimarães, que no 
cumprimento de seus deveres escolares, tem conduzido de um modo digno de 
louvor, pela sua assiduidade. Dedicação, boa vontade e aptidão para o ensino 
de seus alunos, sempre prontos e submissos ao seu mestrado de ensino: que 
infelizmente, não obstante o seu empenho em desenvolvê-lo com vantagem 
para os filhos das famílias, confiados ao seu cuidado, não poderá jamais ser 
profícuo, atendendo-se ao resultado número de 140 meninos que frequentam 
a sua escola, única presentemente provida nesta cidade, cuja sala sem espaço 
conveniente e sem mobília suficiente para assento dos mesmos meninos, 
apresenta ao entrar-se nela o tristonho espetáculo se uma multidão de meninos 
em movimento sem dar lugar aqui o professor possa com ordem, e com 
aproveitamento classificar as classes e pôr em execução seu método de ensino. 
E determinado pelo regulamento regente, tendo por isso de afastar-se 
necessariamente dele para coadjuvar o seu trabalho pelo mútuo 
reconhecidamente prejudicial ao ensino pela delegação feita à condiscípulos 
que não aprendem, não aprendendo igualmente aqueles que lhes são 
entregues, quando fatos não venham trazer a desmoralização entre os alunos 
com prejuízo para a boa ordem, moralidade e preenchimento do espirito. Se 
faz, portanto, urgente o provimento da primeira cadeira, para providenciar-se 
a regularidade em que se deve ser mantida a escola e proveito dos alunos. E 
achando-se já concluída a casa escolar mandada construir pela Câmara 
Municipal desta cidade, a ocasião é a mais conveniente para ali funcionar esta 
cadeira de conformidade com as exigências da lei. E com aproveitamento para 
as classes sob a direção de seu inteligente e apto professor que aguarda as



ordens da inspetoria geral para passar-se para ela, visto a mesma Câmara posto 
à disposição do governo da Província, aguardando as suas ordens a respeito. 
Paranaguá, 22 de Julho de 1889.
O Inspetor Paroquial Honório Décio da Costa Lobo 
Conforme
Francisco Guimarães 
(1889, AP. 861, p. 94).

O Regulamento determinava que o inspetor escrevesse o termo logo após a visita, assim 
como estipulava que o mesmo deveria numerar e rubricar o livro para os termos presente nas 
escolas. Atentando para o termo de Honório Décio sobre a escola de Francisco, podemos 
perceber um determinado protocolo de escrita que em nenhum momento abre espaço para a 
escrita do professor, relegando-a apenas a indicação de quem envia o termo (ou de quem fez as 
cópias). Diante disso, podemos nos perguntar por que o livro não ficava de posse do inspetor, 
o mesmo com as cópias, por que impor essa tarefa ao professor e não diretamente ao inspetor 
fazendo do mestre de primeiras letras um intermediário nessa relação. A razão pode ser 
puramente prática também, o livro ficava guardado na escola para que o inspetor não precisasse 
carregar uma certa quantidade (um de cada escola) em suas andanças, mas isso não explica a 
exigência feita ao professor quanto as réplicas. Aparentemente os termos de visita eram apenas 
um relato cotidiano do inspetor paroquial/distrito a ser enviado ao Inspetor Geral, na 
composição da “rede” de relatórios da província, no entanto, trocando as lentes, outras 
características passam a ser visíveis.

Pondo-se no lugar do inspetor que acabou de visitar uma escola, talvez fosse no mínimo 
constrangedor ditar o relato da vistoria ao professor logo que esta terminasse, para os dois, uma 
vez que nem sempre os termos eram lisonjeiros como o foi de Honório Décio, é mais provável 
que a escrita do termo tenha sido feita reservadamente e depois enviada ao professor para que 
este tratasse dos “trâmites” necessários. Mas se esse fosse o caso e embaraçar o professor fosse 
o objetivo quando seu trabalho não fosse satisfatório, pode-se considerar que esta ação 
seria/teria no mínimo a intenção de repreensão, pois enquanto era feita a escrita do termo no 
livro o inspetor poderia advertir o professor em seus erros (ou quem sabe enfatizar seus 
elogios!), porém precisava contar com a possibilidade instantânea de contestação do professor. 
Ditar o termo para que o professor o escrevesse no livro poderia ser ainda uma garantia de que 
não haveria alterações no conteúdo ou ardis por parte do professor. Aqui é preciso lembrar que 
essas são atribuições que depõe sobre o trabalho do inspetor, e que é um lugar em que ele 
promove seu ofício aos olhos do Inspetor Geral, e ele o faz a partir de um lugar de poder em 
relação ao professor, nesse sentido o termo de visita é tanto comprovação do seu trabalho quanto 
de monitoramento do professor, a ideia da estratégia torna-se evidente nessa situação.
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As cópias poderiam ser enviadas à Inspetoria diretamente pelo professor, como fez 
Francisco Guimarães com o termo de Honório Décio, ou passar das mãos do professor para o 
inspetor de distrito e desse para o Inspetor Geral como nos demonstra esse ofício de Francisco 
Correa.

Passo às mãos de V.S.a. as cópias inclusas dos termos de visita às respectivas 
escolas, competentemente lavrados nos livros para esse fim destinados. Cabe- 
me participar a V.S.a., que visitei não só as escolas, como todas as demais 
estabelecidas em Paranaguá e Antonina, e logo que receba as outras cópias 
que também exigi, transmiti-las-ei a V.S.a. para bem conhecer o estado do 
distrito confiado aos meus cuidados e inspeção. (CORREA, Francisco 
Ferreira. Inspetor de Distrito. 1862, AP. 135, p. 169, grifos meus).

Em alguns documentos encontra-se a indicação de que era o professor quem passava o 
termo para o livro, em outros há indícios de que o inspetor poderia escrever o relato no livro
ficando a cargo do professor fazer as transcrições e enviá-las, destinando uma cópia para todos
os interessados. No ano de 1861, o professor Antonio Ferreira da Costa contava em seu relatório 
que o subinspetor Antonio Manoel Baptista tinha visitado sua escola, havia exigido o “livro da 
inspeção”, levou-o para sua casa e o devolveu ao professor ao fim do dia com o termo já lavrado 
no livro (COSTA, 1861, AP. 141, p. 03-07). Entretanto, outra situação nos conta que o inspetor 
até poderia escrever o termo diretamente no livro, mas não poderia tirar ele da escola e das 
vistas do professor; Francisco Ferreira Correa foi advertido pelo Inspetor Geral, por ordem do 
Presidente da província, quando entrou em divergências com o professor de Paranaguá e 
realizou tal feito no ano de 1862. Segundo o Presidente os termos de visita deveriam ser 
lançados após cada visita, ainda na escola, e não era permitido ao inspetor de distrito acrescentar 
observações ou notas no livro, que qualquer admoestação ou advertências deveriam obedecer 
aos procedimentos regulados pela legislação (NOGUEIRA, 1862, AP. 145, p. 31).

Pondo-se no lugar dos professores: talvez fosse uma tarefa ingrata ter que fazer cópias 
de documentos que avaliavam seu trabalho, sua escola e seus alunos, além de ser uma obrigação 
um tanto excessiva; por outro lado, ter acesso ao conteúdo do seu “exame” poderia propiciar 
momentos de autoavaliação ou ainda ser um recurso de validação de competências.

Como instrumento de autoavaliação: ter em mãos o termo de visita poderia fazer com 
que o professor repensasse a sua prática naquilo que o inspetor indicasse como um mau 
procedimento ou mesmo que observasse seu modo de ensinar pelos olhos de outrem (no caso o 
inspetor) fazendo com que revisse, reiterasse, repensasse e retomasse práticas com a intenção 
de aprimorar-se a partir de outra perspectiva. Entretanto, cumprir essa tarefa dava a chance do 
professor de contestar o que achasse ser inadequado ou qualquer inverdade nas palavras do 
inspetor.



Antonio Ferreira da Costa, no mesmo relatório em que contava ao Inspetor Geral sobre 
a atitude de Antonio Manoel Baptista em levar o livro para casa para devolvê-lo já  com o termo 
lavrado no fim do dia, apresentava contestações ao que havia escrito o subinspetor. Segundo 
Antonio, o inspetor, após fazer perguntas quanto ao método e quantidade de alunos 
matriculados e frequentes, censurou-o pelo número de alunos que estavam presentes (apenas 3) 
e por ainda manter no livro de matrículas alunos que já  não frequentavam mais a escola, ao que 
o professor respondeu que não os havia tirado em vista das orientações da Inspetoria que dizia 
não pode “eliminar” os alunos sem o exame final. Encontramos o termo transcrito no relatório 
de Antonio, e neste o inspetor escreveu justamente sobre o número de alunos que estavam na 
escola no momento de sua visita e sobre o número de matrículas, concluindo que a escola não 
era frequentada porque não havia crianças suficientes na freguesia para justificar a sua 
permanência. As palavras do inspetor dão a entender que o professor estava alterando o livro 
de matrículas e, portanto, ludibriando a Inspetoria. Diante disso, Antonio sentiu-se ofendido e 
fez uso do relatório para refutar o relato do subinspetor.

O professor afirma que para que o inspetor pudesse falar do número de frequentes em
sua aula deveria fazer várias visitas, que ao invés de criticar a quantidade existente que indicasse
qual o número de alunos necessários para uma escola de uma povoação nova, ainda salientava
que as palavras escritas davam a entender que a cadeira não devia existir além de indicar que
se uma escola não era útil a todos não devia ser a nenhum.

Combatendo, pois Ilmo. Sr., o juízo manifesto na ata de inspeção com os 
princípios postos, concluirei: que a cadeira é necessária na povoação, e à testa 
dela um professor inteligente que, sem ter a mira só no interesse, visse os 
deveres que tem de desempenhar; que se torna necessária a execução da lei 
que criou o ensino obrigatório, das instruções de 31 de dezembro de 1859, do 
artigo 7° das instruções de 28 de novembro do mesmo ano; que o povo vá 
conhecendo que a inteligência é a vida do espírito, como o alimento é do 
corpo; e que a inspeção do ensino, se compenetrando de suas mais sérias 
atribuições tenha em mira, não meras considerações aconselhadas pelo 
espírito de contradição e desejo insaciável de fazer mal; não finalmente, a 
extinção das luzes que dão vida ao corpo social; mas o desenvolvimento delas 
em toda a sua pureza e brilho, a fim de que o progresso material seja 
acompanhado, e mesmo presidido pelo moral intelectual. (COSTA, Antonio 
Ferreira. Relatório de professor, 1861, AP. 141, p. 03-07, grifos meus).

No ano seguinte o professor Antonio voltava a contestar as palavras do subinspetor 
fazendo uso dos termos lançados pelo próprio no livro de visitas. Antonio se defendia, em
agosto de 1862, dos relatos enviados pelo subinspetor ao inspetor de distrito que teve seu
relatório transcrito no documento apresentado pelo Presidente à Assembleia Legislativa ao fim 
de 1861. O subinspetor voltava a afirmar que o professor alterava os números relativos à
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quantidade de alunos matriculados e frequentes em sua aula, diante disso Antonio enviava um
ofício ao Presidente contrapondo tais acusações.

Contestando, porém aquele citado trecho, afirmo a V. Exa. que, desde a 
instalação da escola a meu cargo até fins do ano findo, matricularam 58 
alunos, dos quais saíram 38: isto consta não só dos assuntos de matrícula, e do 
respectivo livro em meu poder, mas de informações por ele mesmo prestadas. 
Além disso, é evidente a falsidade da proposição a que avançou, à vista de um 
termo de 11 alunos presentes por ele lançado e assinado no livro competente 
em 15 de Outubro do ano findo: tempo, pouco mais ou menos em que devia 
formular seu citado trecho. Se, pois, se matricularam 24 alunos como afirmou 
e deles saíram 15, como poderiam achar-se presentes 11? (COSTA, Antonio 
Ferreira. 1862, AP. 143, p. 20-21, grifos meus).

Os termos de visita se tornavam nesse caso, mais do que documentos que tinham por 
intuito prover os inspetores de ensino de registros de informações sobre a instrução, um 
dispositivo a ser usado pelo professor a seu favor quando fosse conveniente/necessário 
(FRANÇA, 2014)167. Mais do que isso, nessas situações documento de verificação tem seu 
sentido ampliado para documento de comprovação que sob posse dos professores servia como 
termo de seguro (independente do seu conteúdo)168.

Como documento de comprovação desempenhou também o papel de validação de 
competência no ofício. O professor José Cleto da Silva fez uso dos termos que compunham o 
livro de sua escola como um recurso para enfatizar o desempenho favorável dos seus alunos no 
relatório de 1868. Nas palavras do professor, o mesmo se orgulhava em dizer que o 
adiantamento dos alunos era “assaz satisfatório” visto o contentamento geral demonstrado pelos 
pais e pelas notas de visita que por cópia remetia ao inspetor (SILVA, José Cleto. 1868, AP. 
291, p. 77-80). Não foram encontrados, por ora, os termos a que se refere o professor deste ano 
de 1868, no entanto no ano de 1870, José Cleto foi elogiado pelo Inspetor Geral Bento 
Fernandes de Barros após visita feita à sua escola no dia 27 de agosto; Bento Fernandes 
considerou o professor como um exemplo a ser seguido pelos outros professores, pois encontrou 
seus alunos em bom adiantamento, provavelmente, segundo o Inspetor, em decorrência do bom

167 Na dissertação abordei um pouco do assunto dos termos de visita e expus as divergências entre o professor 
Francisco Antunes Teixeira, de Paranaguá, e o inspetor de distrito Francisco Ferreira Correa (FRANÇA, 2014, p. 
161-162).
168 Outro professor que contrapôs o termo de visita do inspetor foi Domingos Carneiro da Silva Braga. Da visita 
feita no dia 03 de setembro de 1862, o inspetor relatava que encontrou a escola “sem a precisa ordem e regularidade 
e os alunos mais ou menos trajados com decência”, além de não atenderem suas expectativas em relação ao 
aproveitamento e à disciplina. Já o professor em seu ofício, que acompanha o termo, afirmava que não podia deixar 
“passar em silêncio”, pois havia algumas expressões que atacavam especificamente seus deveres e a sua 
reputação”, segundo Domingos, o inspetor deturpava suas respostas aos questionamentos feitos quando da visita 
escrevendo calúnias. Por fim o professor termina por se desculpar com o Inspetor Geral por suas palavras: “como 
empregado subalterno, talvez tenha usado de uma linguagem um tanto áspera, mas uma linguagem verdadeira, 
fundada na razão e justiça” (BRAGA, Domingos Carneiro da Silva, 1862, AP. 144, p. 50-51).
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trabalho realizado pelo professor, além disso, a escola possuía o maior número de frequência 
do litoral da província, o que também, no entendimento do Inspetor, depunha a favor do 
professor (BARROS, 1870, AP. 339, p. 256). Novamente José Cleto se valeu desse 
“depoimento” do Inspetor, quando em 1871 solicitou junto à Inspetoria sua ascensão à classe 
de professor vitalício, porém sem sucesso, uma vez que as qualificações apontadas pelo Inspetor 
Geral não sobrepunham a legislação que determinava cinco anos de efetivo serviço para 
requerer o vínculo vitalício - José Cleto da Silva em 1871 completava quatro anos de sua 
nomeação como professor efetivo da cadeira masculina de Paranaguá (Jornal Dezenove de 
Dezembro, 30/09/1871, p. 02).

Ao voltar a lente para esses documentos de escrituração pelos olhos dos professores, 
podemos perceber que esse conjunto materializa e instrumentaliza um ordenamento docente a 
partir de uma racionalização da escola, tornando visível um modo de administração e 
organização desta que parte dos deveres docentes que se mostram burocráticos e disciplinares, 
mas que se mostram também pedagógicos na medida em que constroem e aprimoram o ofício 
e a prática docente. Portanto, é possível afirmar que este modo característico desses professores 
se trata, de mesma forma, de uma organização material, pessoal e pedagógica, e que este fazer 
junto desta materialidade possibilita que estes professores revejam a sua prática, a sua escola, 
o seu fazer e o ensino (de uma forma geral), dando sentido ao seu saber (e fazer) e à sua condição 
como professor. Diante disso, esse conjunto de documentos em específico, que compõem o 
mundo material do fazer docente, adquire um sentido mais expandido do que aquele dado por 
Veiga (2005), pois, mais do que instrumentos de verificação, os relatórios, os livros de termos 
de visita, os livros de matrículas e de ponto e os mapas escolares, no uso feito pelos professores 
foram de mesmo modo instrumentos de reflexão e prospecção, validação e comprovação sobre 
e para o ofício docente.



‘Assim, pois eoneluo...169’

De antes quando as mães tinham um filho, mais que as 
outras traquinas ameaçaVam-no com o ser punido pela 

palmatória do mestre quando tiVesse de frequentar a escola, daí 
o temor, o horror mesmo com que a criança encaraVa o dia 

fatal de sua entrada na escola. Essa repugnância era mais que 
muito justificada, as mais das Veapis pela seVeridade e inflexúVê  

austeridade ostentada pelos professores. ^Hoje porém que o 
ensino se efetua por meios mais brandos e mais coerentes com 

as ideias e tendências do nosso século, as crianças Vão com
prazer à escola, onde encontram na professora uma outra mãe,

o u  i,. ” 170a quem em pouco tempo respeitam e estimam.

Comecei esse trabalho com o intuito de responder de que forma os professores primários 
paranaenses operaram a experiência adquirida na prática do ofício do magistério, no período 
entre os anos de 1856 e 1892, em seu cotidiano escolar junto das condições existentes, com o 
objetivo de evidenciar alguns dos modos deste professor exercer o seu ofício. Uma questão que 
me levou a explorar variadas perspectivas, significativos conceitos e distintas formas de fazer 
relacionadas ao ofício de ensinar, que me permitiram “olhar e ouvir” os documentos 
consultados no decorrer do processo de pesquisa, análise e escrita, e nesse movimento de 
alternar as lentes e de aguçar os ouvidos, outros questionamentos foram feitos e muitas foram 
as respostas obtidas resultando em um refinamento e delimitação da hipótese apresentada e em 
uma ampliação da questão aludida.

Deste modo, definiu-se por eixo de análise o tema da construção de saberes e a 
constituição de fazeres docentes na configuração da profissão docente em meados do século 
XIX. Com isso, a lente se voltou especificamente para os professores que se encontravam em 
exercício naquele momento (os professores definitivos), com o objetivo de identificar e 
compreender de que forma esses sujeitos foram forjando a sua prática e aprimorando sua 
experiência no cotidiano e no interior de suas salas de aula. Mais do que isso, interessou saber 
de que maneiras esses professores foram construindo saberes e constituindo fazeres, em 
conjunto a conhecimentos já  adquiridos e a suportes de orientação e circulação de ideias que 
fundamentaram a sua prática docente, e de uma coleção de materiais que adentrou e compôs as

169 Relatório professora Emília Erichsen. 1866, AP. 244, p. 74-78.
170 ERICHSEN, Emília. 1863, AP. 170, p. 54-57.



suas escolas. Assinalou-se por hipótese que neste movimento de aquisição e elaboração de 
saberes, na relação com as condições prescritas e disponíveis, os professores foram 
consolidando paulatinamente fazeres e (outros) saberes em um aprimoramento do magistério 
primário, contribuindo tanto para a constituição da profissão docente quanto na estruturação do 
ensino primário, assim como se pressupôs que em sua prática empírica esses sujeitos ratificaram 
e promoveram a composição de uma materialidade escolar.

Sobre os saberes docentes operou-se com a percepção de um saber plural, definido por 
Maurice Tardif (2012) como “um amalgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da 
formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais” (p. 36), os quais 
“são tanto os saberes a serem ensinados quanto o saber-ensinar” (p. 13) do professor. 
Concepção esta que possibilitou tratar o tema de uma forma mais abrangente, mas também 
alternar a lente para as especificidades entre um tipo de saber e outro, na identificação de como 
os professores foram configurando as regras empíricas (ESCOLANO BENITO, 1999), na sua 
relação com as normas e orientações produzidas com o propósito de organizar a instrução 
pública, que acabaram por constituir a profissão docente.

É importante salientar que este inventário de saberes e o repertório de fazeres desses 
professores, aqui observados, constituíram-se em um período em que a formação docente se 
pautava na perspectiva do ver fazer e aprender fazendo em que muitos professores se formaram 
na e pela prática do ofício. No cotejamento das fontes e nas análises aqui empreendidas, ao 
considerar o professor o sujeito desse processo, pôde-se compreender que a formação pela 
prática adquiria um outro sentido - significava também constituir um ofício. Pois, mais do que 
alternativas de formação e de uma ação estratégica por parte dos administradores provinciais 
em relação ao provimento de mestres habilitados, tratava-se também de ações táticas na 
constituição docente por parte dos professores, uma vez que exercer o ofício configurava-se em 
um período prolongado e de movimento incessante de aquisição, produção e operacionalização 
de conhecimento, resultando, portanto, em um processo de formar-se. Compreender esse 
sentido, possibilitou uma inversão de perspectiva que voltou a lente para as ações dos 
professores, evidenciando assim que, ainda que tivessem passado por uma escola normal, foi 
enquanto praticavam o exercício do magistério que os professores aprenderam, configuraram, 
refinaram e legitimaram as regras, características e sentidos do ser e tornar-se professor e do 
fazer docente. Para além disso, foi possível perceber que nesse processo, alguns professores 
converteram a sua experiência em apreciações e formulações, fosse para a organização da 
instrução, para as resoluções quanto aos procedimentos e conteúdos do ensino ou para a 
organização do corpo de professores públicos, indicando, deste modo, um formar-se que
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passava também pela reflexão sobre a sua prática, caracterizando o magistério como uma 
profissão de produção constante de saberes.

Duas foram as frentes elencadas para tentar corroborar a hipótese aqui levantada e 
cumprir com os objetivos propostos, e ambas evidenciaram aspectos significativos que auxiliam 
na problematização da História da Profissão Docente no Brasil.

Diante disso, no primeiro capítulo, buscou-se problematizar a relação entre o papel 
definido e esperado para este professor primário com as condições disponíveis e exigidas para 
o seu exercício, caracterizando seu lugar institucional, o ensino primário e a escola elementar a 
partir da sua perspectiva. Além disso, interrogou-se a respeito das normas, discursos e ações 
dos sujeitos envolvidos com a instrução pública, para compreender como foram produzidas as 
regras artesãs desses professores com base em seus usos e apropriações e no que nelas agiram.

A partir da análise e caracterização deste professor primário e da escola em que ele 
exerceu o ofício durante a segunda metade do século XIX, foi possível perceber que professor 
e escola, neste período, são lugares equivalentes. Nomear um professor era instituir uma escola, 
ou seja, pela configuração do que era uma escola na época, mesmo criada ela não poderia 
“abrir” para alunos sem um professor que a assumisse. Mais do que isso, sem um professor que 
providenciasse um espaço para abrigar a escola, que se responsabilizasse por mobiliá-la, 
organizá-la burocraticamente e (em certas localidades) arregimentasse crianças em idade 
escolar, esta escola não funcionaria. Portanto, é preciso enfatizar que esta era uma escola que 
se fazia a partir do seu professor e que este professor se constituía junto desta escola.

Quando voltamos a lente para esse contexto, esta conclusão pode parecer um tanto 
explícita justamente pela configuração apresentada, entretanto quando mais do que ver, ouvimos 
o que as fontes têm a nos dizer, percebemos que o cenário é muito mais complexo. Uma escola 
primária oitocentista caracterizava-se no espaço de uma sala, todos os alunos frequentes, 
distribuídos e organizados em classes, ocupavam o mesmo ambiente e um único professor era 
responsável não só por dirigir e organizar essa escola, como também limpar, equipar e manter. 
Ainda que o governo fosse o responsável por criar e fiscalizar a escola (e o trabalho do 
professor) e pagar pelos móveis e materiais (a pedido dos professores), também por uma 
porcentagem do aluguel da sala de aula e o salário dos professores, esse professor era 
encarregado de colocar as engrenagens da escola em funcionamento e se não o fizesse era 
punido por isso. Não é um despropósito ou uma hipervalorização da figura do professor afirmar 
que se não partisse do professor o empenho em abrir e manter a escola, essa escola primária 
inexistiria. O exercício do magistério não se conformava apenas em ensinar, consistia também 
em administrar a escola, e isso não quer dizer que era uma situação confortável para o professor,
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era no mínimo desgastante. Entretanto, tratava-se de uma condição que demandava e permitia 
esse tipo de organização, era esperado (por todos os envolvidos) que o professor assumisse esse 
lugar central e onipresente na conjuntura da instrução pública e dele desse conta. Um lugar que 
não deixava de ser permeado por tensões, mas do qual os professores também se valiam em 
seus posicionamentos, embora muitas vezes não dimensionassem a longitude desse lugar.

Ao tornar-se professor, esses sujeitos eram autorizados, não só a ensinar a outros, mas 
também a dissertar, propor e avaliar sobre e para a instrução pública, e nesse movimento, 
indiretamente, era aquele quem “autorizava” o que acontecia e entrava no interior da sua escola, 
desde o que era ensinado ao material utilizado. Ou seja, quando os professores definitivos eram 
“chamados” a apresentar ponderações sobre a forma como ensinar aos alunos ou mesmo sobre 
os livros de determinada matéria depois de um teste realizado em sua escola, sua experiência 
era validada assim como seu experienciar também o era, e aqui seu lugar como crítico e analista 
do ensino assume uma valiosa dimensão no universo da instrução, que talvez passasse 
despercebida pelos professores, mas que era aproveitada pelo governo. Vejamos o exemplo dos 
métodos de ensino: no caso do método intuitivo, desde a década de 1870 circularam, pelo 
Império, ponderações, propagandas, notas sobre os princípios, conteúdos e procedimentos do 
método, além de alguns materiais próprios para sua aplicação. Isso não indica sua adoção nas 
escolas, mas é possível inferir que, até ser estipulado como modo de ensino em fins do século 
XIX, essa circulação pode ser entendida como uma estratégia, como uma forma de incentivo 
(provocação) para que os professores o testassem em suas escolas e a partir dos resultados 
exibidos e do retorno apresentado pelos mestres decidir-se-ia sobre suas possibilidades de ser 
efetivado posteriormente. De forma mais acurada, é possível afirmar que nesse processo de 
experimentação (não só do método) era o professor a autenticar os “mandamentos” da escola 
primária; em último caso, independente das reformas realizadas ou dos ordenamentos dos 
administradores provinciais, o professor era quem detinha “o poder do veto” e dependendo do 
ângulo da lente, de quem olha e por que olha, isso pode ser visto como bom ou ruim.

Ressalta-se ainda que no decurso de estruturação da instrução pública, observa-se que 
os intentos de organizar o ensino primário confundiam-se com os modos de regulação e 
ordenação do magistério público. As deliberações atinentes aos provimentos de professores 
assim como aos seus deveres enquanto ocupassem o cargo estavam diretamente vinculados às 
normatizações para o ensino, influíam especialmente no seu modo de proceder o ensino e de 
organizar a escola, como preparação dos alunos para exame, relação entre número de alunos 
frequentes e matriculados ou aplicação do método de ensino. Diante disso, é possível evidenciar 
que uma das representações referentes ao ensino e ao magistério é de que os resultados obtidos
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no desenvolvimento da instrução estavam atrelados ao desempenho do professor, pois ao 
mesmo tempo em que se qualificava um bom professor com base no número de alunos 
frequentes e apresentados e aprovados em exames, significava também que o método de ensino 
havia sido bem aplicado, que o professor havia seguido os procedimentos de organização de 
forma correta. Entretanto, se não houvesse um número mínimo de alunos matriculados ou se 
alunos não fossem apresentados para exame, o professor poderia ter sua escola fechada no 
primeiro caso ou ser punido com multas e não ascensão a outra classe caso seus alunos não 
fossem aprovados nos exames, e isso para os administradores do ensino, significava que o 
professor não tinha “se esforçado” suficientemente.

Outro modo de pensar o exercício do magistério, no período, é de que era preciso 
orientar os professores no cumprimento do seu dever para a obtenção de bons resultados. Foi 
com essa percepção que reformas foram propostas e empreendidas, e, quando analisadas em 
sua especificidade, cada uma permite distinguir estratégias de formação e conformação de e 
para um corpo de professores primários, e ainda tipificar as táticas desses professores em suas 
ações frente a seu ofício, pois foram pensadas e veiculadas como guias para os professores com 
o objetivo de indicar procedimentos e deveres na intenção de capacitá-lo na direção de sua 
escola diariamente e de equipá-lo em sua prática. Diante disso, a legislação foi tomada como 
um corpus textual que materializa um discurso, representante de valores e significados de uma 
instituição determinada (CORREIA; GASPAR da SILVA, 2004), mas também como um 
suporte de orientação, conforme os professores se voltavam para ela na procura por 
direcionamentos para o seu “bom desempenho” e para validar seu exercício. Ademais, olhar 
para a legislação com essa perspectiva possibilita compreendê-la e analisá-la em suas minucias 
- tanto em seu grau de detalhamento do conteúdo como nas permanências, supressões e 
complementação de seus itens -, que se justifica por essa representação sobre o magistério e 
sobre a instrução pública.

Como suportes de orientação, junto à legislação, os professores se valeram de mesmo 
modo dos relatórios dos inspetores escolares e dos presidentes da província e de toda a 
documentação intercambiada com esses sujeitos. Todavia, pôde-se perceber que em alguns 
momentos toda essa documentação instrutiva e normativa produzida pelos administradores do 
ensino se tornavam insuficientes; embora com grande detalhamento, esse conjunto documental 
por vezes não abarcava ou não se direcionava a situações singulares, recaindo ao professor 
manejar qualquer contratempo ou recorrer a outras orientações. Nesse sentido se corrobora a 
suposição de que os professores, na falta de materiais mais pormenorizados, buscavam e 
ancoravam-se em outros suportes de orientação, explicitados aqui pela imprensa pedagógica, a



qual se configurava também como suportes de circulação de ideias que mantinham os 
professores atualizados sobre outras perspectivas e modelos didáticos. E isso pôde ser 
identificado quando os professores descreviam detalhadamente seus procedimentos, os seus 
modos de fazer, ou mesmo quando ponderavam, propunham e/ou contestavam sobre os 
assuntos da instrução baseados em seus conhecimentos.

Deste modo, é possível afirmar que foi principalmente a  partir dos sentidos atribuídos 
aos suportes de orientação e das condições prescritas e disponíveis que esses fazeres desses 
professores primários produziram alguns dos saberes que constituíram o ofício do magistério e 
que foram esses saberes que materializaram práticas, que por sua vez validaram uma 
experiência docente e promoveram a constituição de uma cultura escolar.

Já no segundo capítulo, em uma depuração da questão principal, procurou-se abordar os 
modos de fazer docente que se produziram junto de uma materialidade escolar e que resultaram 
em um repertório de saberes (e fazeres), pois se tem a compreensão de que essa materialidade, 
em suas especificidades junto das determinações deliberadas, fornece indícios de práticas 
docentes e de algumas das características e particularidades do ofício do magistério. Para além 
disso, pautar-se nessa perspectiva, auxilia no entendimento de modos de fazer característicos 
do ofício docente executados pelos professores primários oitocentistas, os quais ressignificaram 
materiais, quando do seu uso, construindo sentidos de uma prática docente na legitimação de 
saberes e consolidação de fazeres.

Para tanto, foram elencadas duas dimensões da relação dos professores com essa 
materialidade: na primeira, denominada como o mundo material da escola, voltou-se a lente 
para os modos como os professores desenvolveram e/ou aprimoraram seu ofício na relação com 
os objetos necessários ao ensino, ou seja, o intuito foi de perceber a interação dos professores 
primários oitocentistas com os objetos associados, principalmente, à prática de ensino; a 
segunda dimensão tratou dos objetos que, de modo direto, fizeram parte do mundo material do 

fazer docente, materiais inseridos no fazer diário dos professores de primeiras letras, entendidos 
principalmente como documentos burocráticos, porém analisados também como instrumentos 
de um ordenamento docente e de organização da escola.

Da primeira dimensão, um primeiro ponto a evidenciar é de que assistir os modos como 
os professores interagiram com essa materialidade que compõe a escola coloca luz sobre 
práticas de fazeres docentes pouco exploradas na escrita da história da educação, que faz 
emergir “ruídos” de uma cultura material escolar que se inserem em uma cultura escolar, mas 
que são (e foram) por vezes silenciados ou esquecidos quando esta é tomada como eixo de 
análise. Entretanto, é imperativo pontuar que tratar de cultura escolar não significa
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necessariamente abordar uma cultura material escolar, porém neste trabalho ao tratar e analisar 
uma cultura material escolar, fundamentalmente se fez uma análise a partir da concepção de 
cultura escolar; foi na operação com os dois conceitos de forma indissociável que se permitiu 
uma construção de sentidos em relação às ações dos professores junto da materialidade. Isso 
porque, a partir do estudo realizado, compreende-se que a cultura material escolar se faz na 
relação entre tradição, produção e uso, pautada essencialmente por uma dimensão humana 
(SOUZA, 2007; PERES; SOUZA, 2011), ou melhor, compreende-se que esta análise se baseia 
em uma tríade: motivo, identificar por qual motivo o objeto foi produzido e quais os usos 
pensados para ele; uso, distinguir qual o uso (ou quais usos) os sujeitos fazem desse objeto; 
resultado, perceber quais os produtos desse modo de usar.

Posto isso, assinala-se que as práticas de fazeres docentes, aqui analisadas, acentuam 
movimentos de experimentação desses professores que se fundamentam nas normativas, nas 
orientações, na sua experiência e em seu conhecimento, e que nos permitem compreender os 
processos de constituição e consolidação da escola primária e da profissão docente, ou, mais 
precisamente formas de constituição de uma cultura escolar. É possível afirmar nesse estudo, 
que há uma relação direta entre uma cultura material escolar, uma cultura escolar e a 
constituição do ofício docente, uma vez que essa materialidade da escola é constituinte do fazer 
e saber docente, principalmente na percepção dos professores, ela pode ser considerada como 
suporte material de práticas docentes e escolares e, deste modo, torna-se condição para que o 
exercício seja realizado. Porém, pontua-se que é menos no sentido da falta, mas sim nos arranjos 
efetuados quando da necessidade em seus usos. Diante disso, entende-se que os professores 
estabelecem uma relação dialógica com uma cultura material escolar ao lidar com a 
materialidade da escola em seu exercício e que, junto e a partir desta, produz e legitima práticas 
e uma cultura escolar que compõem o ofício docente.

Ao se propor a dar ênfase aos sentidos da materialidade escolar no cenário da instrução 
pública primária, analisando-os a partir dos sujeitos que a compõe, percebe-se que estes 
demarcam uma naturalização da ausência, entretanto ao aproximar mais a lente das 
justificativas e explicações no que implica essa falta, o professor passa a materializar a sua 
prática, demonstrando que a necessidade ultrapassa a execução de normativas, ela atinge modos 
de fazer. E nesses modos de fazer com, os professores assumem um lugar inventivo e crítico 
em que não só produzem conhecimento como se valem dele na tentativa de suprir uma 
necessidade, seja ela pela falta (o não envio) ou inexistência de determinado material. Essa 
produção (ampliada) dispõe um outro sentido aos materiais “necessários ao ensino”, ela os 
coloca como instrumentos auxiliares da prática docente.
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Além disso, identifica-se que a relação do professor com essa tipologia material 
estabelece um modo de fazer específico dos professores neste cenário educacional, o qual 
reforça uma das perspectivas de análise adotadas nesse trabalho que considera o ofício docente 
como arte de ensinar. E aqui vale retomar o que foi demarcado anteriormente ao assinalar essa 
abordagem, e enfatizar de que não se tem o propósito de desqualificar ou enaltecer esta prática 
do ofício quando a aproximamos à pratica do artesanato, mas sim o de caracterizar um modo 
de fazer específico que está diretamente atrelado à constituição do lugar deste professor no 
contexto educacional aqui apresentado, meados do século XIX. Ou seja, significa afirmar que 
essa prática docente que resulta em saberes e fazeres docentes está atrelada à representação que 
se tinha sobre o exercício do magistério público e sobre o ensino primário, pautada em uma 
concepção de prática pedagógica como arte de ensinar.

Identificados como materiais que compunham o mundo material do fazer docente, os 
livros de matrícula, livros de termos de visita, livros de termos de exames, livros de ponto ou 
de guarda de móveis e utensis, mapas escolares e relatórios de professores, ou categorizados 
aqui como materiais de escrituração, de mesmo modo, mostraram-se relevante na busca por 
indícios sobre os modos de fazer dos mestres primário oitocentistas. Isso porque foi possível 
verificar que, mais do que documentos burocráticos ou disciplinares que eram produzidos a 
partir da delimitação dos deveres dos professores, quando eram produzidos levavam o professor 
a deixar impressa a sua experiência no exercício do ofício. Trata-se, portanto, de um conjunto 
de utensílios que materializa e instrumentaliza um ordenamento docente a partir de uma 
racionalização da escola, e que se tornam produtos (e deveres) pedagógicos na medida em que 
constroem e aprimoram o ofício e a prática docente.

É possível afirmar, que ao manejar esse conjunto material, na realização de uma prática 
escriturística, os professores consequentemente reviam a sua prática, a sua escola, o seu fazer e 
o ensino, dando sentido ao seu saber (e fazer) e a sua condição como professor em um processo 
de reflexão e retradução de saberes, práticas e normas. Diante disso, partindo do proposto por 
Cynthia G. Veiga (2005), indica-se um sentido mais alargado para essa materialidade: mais do 
que instrumentos de verificação, no uso feito pelos professores foram de mesmo modo 
instrumentos de reflexão eprospecção, validação e comprovação sobre e para o ofício docente.

Voltar a análise para essa categoria de materiais - os materiais de escrituração - permitiu 
perceber que principalmente os relatórios dos professores foram dispositivos de elaboração, 
ordenação e nomeação da prática docente, pois na tarefa de escrever/contar/sistematizar sobre 
o seu modo de ensinar, o professor refletia sobre a sua prática cotidiana, movimento que 
favorecia o desenvolvimento de “certezas experienciais” e, numa retradução, avaliar outros
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saberes, objetivando, como assinala Maurice Tardif (2012), os seus saberes (e fazeres).
Ainda que as condições materiais da escola, das crianças e até mesmo dos professores 

fossem determinantes neste processo, quando nos é permitido olhar mais de perto o interior da 
escola, por meio dos relatórios dos professores, tendo por perspectiva de análise a cultura 
escolar, é possível perceber que os professores também se fazem professores na relação com 
seus alunos, pois eles são medidas de aferição de suas práticas e portanto são gatilhos de 
reflexão de um fazer docente. Um fazer que se produz também na proporção de resposta das 
crianças, sejam essas positivas ou negativas.

Tentar evidenciar alguns modos de exercício do magistério primário no século XIX, 
mostrou-se um empreendimento extremamente desafiador ao longo da pesquisa, no qual a 
cautela e a criteriosidade foram essencialmente as guias de orientação. E ao ser cuidadosa e 
objetiva em meu detalhamento de organização e análise das fontes consultadas e na escrita da 
narrativa, tive que me cercar de uma base teórica que me possibilitasse ler e compreender o 
contexto aqui estudado, e foi nesse meu modo de fazer que pude perceber três aspectos da 
constituição do ofício docente para além dos apontamentos já  apresentados.

Primeiro é o de que ao validar a hipótese aqui levantada, verifica-se que a construção 
dos saberes e constituição dos fazeres docentes não se dá de forma objetiva ou causal, formar 
um repertório e consolidar um inventário de saberes e modos de fazer se faz em complexidade, 
em meio a tensionamentos, acordos, aceitação e condições. Perceber esse aspecto, possibilita 
dimensionar que, embora se partisse de uma análise de particularidades do contexto paranaense, 
essa era uma condição intrínseca do ofício docente, portanto extensiva a outras localidades.

A partir dessa constatação, outro aspecto a ser demarcado é o de que junto do magistério 
há também uma tradição de acusação aos professores, que pode ser denominada como uma 
“crueldade histórica” que atravessa tempos e espaços e que é possível identificar seus efeitos 
em tempos contemporâneos. É associar a ideia de ineficácia a de “não esforço” por parte do 
professor, mais precisamente, é afirmar que independente das condições existentes depende do 
professor o êxito da instrução, minimizando o papel do Estado nessa relação. Não se pode falar 
de falta de esforço por parte do professor, nesse período, não quando é ele quem tem que 
assegurar um local para sua escola ou providenciar os materiais necessários à sua prática, pois 
dessa forma está se desconsiderando em que condições materiais, espaciais e financeiras esse 
magistério é exercido. No entanto, esse discurso se legitima e atravessa o tempo porque é de 
fácil degustação ao paladar das autoridades e admissível aos ouvidos da sociedade que deposita 
no professor o pagamento dessa conta. Não se desconsidera o papel do professor nessa 
conjuntura, mas é preciso atentar-se para o teor das exigências sobre os professores e em qual



direção elas seguem, se são direcionadas à punição do sujeito independente das condições, os 
outros sujeitos envolvidos são consequentemente isentados, suas responsabilidades são 
suprimidas. Observar as respostas que os professores primários oitocentistas davam para as 
críticas ao seu trabalho naquela época, permite uma contextualização das circunstâncias, além 
de poderem ser percebidas em outros momentos históricos.

Por fim, acercar-se da escola e do fazer cotidiano do professor no século XIX, 
assimilando especificidades dessa escola, desse ofício docente e desse ensino primário, levou- 
me a ponderar sobre outra hipótese de investigação, a qual testei ainda de forma exploratória 
em minhas análises, a de que esse espaço formal de educação pode ser visualizado como um 
espaço de experimentação, um local onde se “põe a prova” procedimentos, materiais, 
concepções e sujeitos. Comprovar esse pressuposto pode auxiliar no entendimento e lapidação 
do conceito e da constituição de uma cultura escolar e também do que significa a perspectiva 
da cultura material escolar.

Ao se propor a tratar dos modos de fazer docente no século XIX, o meu modo de fazer 
foi condutor do processo realizado, mais especificamente, os documentos aqui consultados 
foram os guias do percurso realizado. Nesse caminho foi imperativo trazer alguns dos 
professores que vivenciaram esse contexto educacional, e foi pelo que eles “quiseram me 
contar” que me “deixei levar”, e fiz isso me valendo da sistematização e comparação de 
documentos, de histórias e de contextos. Nesse sentido, fiz uso da metáfora das lentes como um 
recurso ou ferramenta analítica de contraste e/ou similitude para dispor sobre a prática narrada 
e examinada. Um cotejamento que procurou tratar de aspectos geográficos com caráter 
informacional, mas que também se realizou no trato com as fontes, que ora evidenciava um 
caráter de exclusividade ora descaracterizava singularidades, com o objetivo de extrair 
elementos variantes e semelhantes, e estratégias e táticas que apareciam de forma diferente em 
vários textos/fontes. Além disso, também optei por confrontar as formulações teóricas 
elaboradas em alguns estudos sobre o ofício docente, e este procedimento resultou em um painel 
que me ajudou em formulações teóricas próprias para a minha tese.

^Nada mais me ocorre que me pareça digno de oferecer à atenção de 
V .S . ., e não me é lícito abusar do seu precioso tempo, prolongando 
esse relatório...

171 ERICHSEN, Emília. 1863, AP. 170, p. 54-57
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