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Resumo

Estuda as Intervenções sobre a Instrução Pública paranaense, no período de 
1920-28, tendo como objeto principal as práticas e discursos dos Diretores da 
Instrução Pública, César Prieto Martinez (1920-24) e Lysimaco Ferreira da Costa 
(1924-28). Utilizando-se de ainpla documentação - Relatórios de Inspetores e sub- 
inspetores da Instrução Pública, Revista “O Ensino” (publicação oficial), Programas 
de Ensino, Livros Didáticos e as teses apresentadas no I  Congresso de Ensino 
Oficial e na I  Conferência Nacional de Educação -, investiga as ações e discursos a 
partir dos conceitos de representação e apropriação, questionando-se: ‘como os 
agentes oficiais da instrução pública apropriavam-se das idéias modemizadoras em 
voga no período’, ‘como liam ou que representações construíam da população que 
queriam escolarizar’ e ‘que representações construíam em tomo da escolarização e 
dos profissionais a ela ligados’. Neste caminho verifica-se que a ampliação da rede 
escolar veio acompanhada de ideais de racionalização, produtividade, controle e 
profissionalização, sendo destaque o investimento na formação docente e a recusa ao 
bacharelismo, com a conseqüente ênfase no método de ensino. Constatando a 
existência de um amplo projeto de civilidade, entendida como intervenção sobre os 
hábitos públicos e privados da população, examina, por fim, as especificidades da 
Reforma de Ensino empenhada em território paranaense, sendo a principal delas a 
permanência da dicotomia mral-urbano e por conseguinte, a predominância do 
desejo de intervenção sobre a escola isolada, apesar do modelo representado pelo 
Grupo Escolar.
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Introdução

Em já clássico trabalho Carlo Ginzburg, historiador italiano, traça belas 

observações sobre a natureza do conhecimento histórico. Comparando o ofício do 

historiador ao do detetive, ao do crítico (especialista) da arte1, ao psicanalista e 

principalmente ao médico, propõe um estatuto científico para a história baseado no 

paradigma indiciário, qual seja “um método interpretativo centrado sobre os 

resíduos, sobre os dados marginais considerados reveladores” (GINZBURG, 1989, 

p. 150).

Assim, rejeitando - para a história, em especial - o paradigma científico 

centrado na física galileana, quer dizer na quantificação e na repetibilidade dos 

fenômenos, Ginzburg' proporá a afirmação e o aperfeiçoamento deste modo de 

conhecimento indireto, indiciário, conjetural (p. 157). Mais do que abrir mão de um 

estatuto científico forte, é a possibilidade de chegar a resultados mais relevantes que 

animariam o pesquisador nesta empreitada. Se a realidade é opaca, existem zonas 

privilegiadas, sinais, indícios -  que permitem decifrá-la (p. 177).

Nosso pequeno trajeto dentro da história da educação revela um pouco dessa 

intenção através de um duplo movimento na procura de indícios: o primeiro, na 

leitura de documentos já visitados por outros pesquisadores, pretendendo a partir de 

novos olhares, encontrar novas pistas, ou elementos pouco notados; o segundo, à 

procura de novas fontes que foram esquecidas, desprezadas ou simplesmente não 

estavam no rol de possibilidades do contexto das pesquisas anteriores.

Entretanto, em pesquisa histórica, são estes indícios, encontrados ou relidos, 

que nos guiam e fazem com que os projetos e os a priori conclusivos, essenciais 

para a motivação da busca da pesquisa inicial, aos poucos sejam abandonados. Desta

1 Neste caso Ginzburg se refere à pessoa que é consultada para verificar a autenticidade de um quadro, por 
exemplo.
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forma o desenrolar da pesquisa nos faz percorrer caminhos e trilhas que não foram 

intencionados num primeiro momento.
Iniciamos nossa pesquisa com o título “Entre o Sagrado Cívico e o Cívico 

Sagrado” tomando como ponto de partida o embate intelectual travado entre os que 

chamávamos modernos (positivistas, liberais, espiritualistas, libertários) e os 

católicos. O que nos interessava, então, era investigar o reflexo deste embate 

intelectual, já mapeado, na cultura escolar, a partir da fusão do discurso religioso 

com a esfera cívica.

Duas orientações nos afastaram deste intento inicial. Primeiramente ao cursar 

as disciplinas do curso de mestrado, observamos a impossibilidade e até uma certa 

ingenuidade que estaria em perceber o âmbito educacional como mero reflexo de um 

debate intelectual que lhe seria exterior, mesmo que centrássemos nosso trabalho
i

apenas nas intenções dos agentes educacionais. Paulatinamente, fomos 

compreendendo o campo da educação como uma esfera com autonomia relativa que 

mantém uma relação de troca e tangência com outras “culturas” (política, 

intelectual, religiosa, etc.) que compõem um espectro social. Observando por este 

prisma, fica muito mais claro que o que entendemos por campo educacional 

caracteriza-se por um campo de produção, imposição, circulação e apropriação 

(SOUZA, 2000b) de modelos e representações culturais.

Por outro lado, ao iniciarmos a pesquisa com documentos históricos fomos 

percebendo algumas nuances que colocavam sérios empecilhos para a realização da 

proposta inicial e paralelamente apresentavam problemas de maior envergadura para 

a investigação. Começando a pesquisa a partir dos Relatórios da Instrução Pública 

paranaense, em meados da década de 20, fomos percebendo que a dicotomia 

católicos x modernos não poderia ser posta de maneira tão simplista. Se, por um 

lado, estava claro que os agentes educacionais ligados à ação pública paranaense,



principalmente quanto ao ensino primário2, eram católicos, não se pode afirmar que 

eram defensores de um projeto de mundo católico em afronta total com outros
* 3projetos da elite paranaense, ao menos para a década de 1920 . Mais do que tentar 

esquadrinhar um projeto teórico vinculado com uma posição bem definida era 

preciso ver como estes agentes encaminhavam seus discursos e suas práticas. As 

polarizações precisavam ser minimizadas, ainda que não esquecidas, pois como bem 

mostra Lílian do Vale:

Percebe-se que, muitas das vezes, as diferenças estabelecidas entre as correntes partidárias 
se mostravam insuficientes para explicar tanto as convergências quanto as disparidades 
verificadas, especialmente, nas concepções e nas posições defendidas acerca da educação. 
É que o domínio da reflexão educacional, como outros, serve às vezes de operador para 
crítica dessas cajegorizações tão confortáveis para o pensamento. (VALE, 1997, p. 32)

Desta maneira, também, fomos percebendo uma efusão de discursos e ações 

no campo educacional paranaense na década de 1920. Na intenção de entender 

melhor esse processo, fomos recuando no tempo e encontramos a contratação de 

Cesar Prieto Martinez4 para a Diretoria da Instrução Pública no Estado do Paraná, 

eml920. Este episódio consagra definitivamente um processo de reforma da 

instrução pública nos moldes da racionalização e modernização, que tem seu início, 

no Paraná, no começo do século XX, sempre no caminho"trilhado pelo Estado de

2 É preciso deixar clara esta distinção. As observações apresentadas neste' trabalho referem-se à preocupação 
com a escolarização de massa e, portanto; remetem ao ensino básico.íTendemos a considerar o ensino ginasial 
ou secundário como uma cultura escolar distinta, que possui lógica e mecanismos próprios. Como bem mostra

■: Rosa Fátima de Souza “a pertinaz separação entre grupo e ginásio idcntiíú^mais que dois níveis de ensino, 
expressa, em realidade, a existência de duas ciilturas escolares, duas orgaiiÍ2ãções didáôco^pedagógicas, duas 
formas de conceber e praticar o ensino” (SOUZA, 1998b, p.̂  17): .Neste âmbito .r- do ensino ginasial -, pelo 
pouco que conhecemos, constatamos que o embate intelectual foi mais intenso e a permanência dos conflitos 
em torno do anticlerícalismo do início do século XX, fez-se notar com maior nitidez.
3 É possível perceber um certo “fazer-se” católico (no sentido da constituição de um projeto de mundo) que 
transcorre a década de 20 e se afirma em 30 com 6 acirramento ideológico, acompanhando as diretrizes 
católicas nacionais e universais. v.:;' ;
4 Como os documentos consultados trazem as duas grafias, optamos por padronizar como César Prieto 
Martinez e não Cezar. ' '
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São Paulo. O professor Marcus Levy Bencostta assim escreveu sobre Prieto 

Martinez à frente da instrução pública paranaense.

Na sua passagem pelo Estado, Prieto Martinez tomou-se o principal responsável pelo salto 
qualitativo na organização do ensino ao providenciar dentre outras ações, a divulgação de 
novos métodos do ensino dos grupos escolares e as palestras pedagógicas dedicadas aos 
professores e diretores de Curitiba, com o propósito de expor o pensamento em relação à 
reforma da instrução e quais eram os métodos modernos do ensino. (BENCOSTTA, 2001, 
p. 134)

Desde 1903, com a construção do seu primeiro Grupo Escolar - modelo dos 

novos ideais de organização do ensino - o Paraná vinha fazendo investimentos no 

sentido da modernização do seu aparelho de ensino público. O exemplo vinha do 

estado vizinho, São Paulo, que nesse período assumia a preeminência econômica no 

país e tomava-se espelho para os demais estados. Foram enviadas missões de 

professores para estudar o sistema de ensino paulista em 1902, 1912 e 1918.
f

Entretanto, até o final da primeira década do século XX, o Paraná contou somente 

com quatro grupos escolares. A partir da virada da década de 1910 foram 

construídos na capital mais sete grupos e em 1912 foi tomado obrigatório, para todas 

as escolas, o período de quatro anos de estudo para o ensino fundamental e a 

seriação anual (SCHENA, 2001). Em 1915 foi escrito novo Código de Ensino que, 

sob o impacto da I Guerra Mundial e das novas necessidades do nacionalismo 

acentuado a partir de então, seria reformulado em 1917. De qualquer maneira, 

embora a pesquisa sobre as primeiras décadas do regime republicano seja ainda 

incipiente no Paraná, BENCOSTTA (2001), MIGUEL (1992), OLIVEIRA (1994) e 

SCHENA, (2002) foram uníssonos em apontar o ano de 1920 como o início de uma 

grande transformação da instrução pública paranaense a partir da vinda de Prieto 

Martinez e da reforma da Escola Normal empreendida por Lysimaco Ferreira da 

Costa, em 1922.
O período 1920-1928 caracterizou-se por um movimento mais intenso de 

intervenção na esfera educacional paranaense, quando estavam à frente da instrução
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pública César Prieto Martinez (1920-24) e Lysimaco Ferreira da Costa (1924-28).

Foi um período de expansão quantitativa das escolas públicas, mas principalmente

de intensificação de esforços para a inspeção, controle e mudanças da perspectiva

pedagógica (atestam isto o investimento em cursos e conferências na formação de

professores) e da função social da escola. Este período coincide também com o

governo de Caetano Munhoz da Rocha (1920-28), identificado por suas

aproximações com o catolicismo e empenhado na modernização da estrutura

pública, via um processo empreendedor e disciplinador.

Estes reformadores do sistema de ensino paranaense, da década de 1920, liam

a realidade escolar do estado herdada das décadas anteriores a partir de

representações que envolviam o descaso, a inadequação e até mesmo a inexistência

de um sistema escolar. Daí se dispunham a criar, estabelecer ou mesmo inventar a
*

escola na proporção em que se propendiam a regenerar, resgatar, proteger ou 

construir a Nação. As observações iniciais em tomo da sacralização do cívico rios 

foram extremamente úteis na percepção do que chamamos de “invenção da Nação”. 

Esta percepção de que era preciso criar uma nação, que está posta desde a 

inauguração do Estado Nacional no século XIX, acentua-se com o advento da 

República e toma-se aguda a partir do que podemos identificar como “cráe ou 

decepção com a República pelos próprios republicanos”.

Fomos percebendo, em nossa pesquisa, que a idéia de Nação, para os 

reformadores da instrução pública, passava por uma rejeição da diversidade em 

favor de um ideal de unicidade. A coesão seria fator de engrandecimento da Nação 

enquanto que a dispersão, sinônimo de um organismo social fraco e debilitado. 

Lucia Lippi de Oliveira também constatou que “o nacionalismo é uma categoria que 

privilegia a totalidade e, conseqüentemente, não enfatiza as diferenças internas, nem 

trabalha com aquilo que distingue os homens no espaço social” (OLIVEIRA, 1990,

p. 12).
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Este ideal de homogeneização revelou, aos poucos, que o projeto formador, 

traçado pela escolarização, refletia também o desejo de intervenção sobre os hábitos 

e costumes de grande parte da população, identificada a partir de representações que 

a associavam à indolência e à doença.

Era preciso, então, submeter o indivíduo ao interesse da coletividade. “A 

idéia de que a sociedade é fonte de valores, de que o bem é o que for útil à sociedade 

e de que o mal é o que impede a sua integração e a sua eficácia, é um elemento 

essencial da ideologia da modernidade” (WOLTON, 2003). A escolarização foi, 

então, percebida, neste trabalho, como um projeto que envolvia inserir a população 

nos ideais de civilidade e racionalidade típicos do mundo moderno. Aliás, esta 

modernização foi, muitas vezes, entendida pelos agentes educacionais como uma 

equiparação ao desenvolvimento econômico e cultural dos países da Europa 

Ocidental e da América do Norte. Ruben George Oliven também demonstrou esta 

idéia de importação cultural que tange o ideal de modernidade no Brasil: “a 

importação se dá por meio dos intelectuais que vão ao centro buscar as idéias e 

modelos lá vigentes, aclimatando-os num novo solo, que é a sociedade brasileira. A 

modernidade também se confunde com a idéia de contemporaneidade, uma vez que 

aderir a tudo que está em voga nos lugares adiantados é, muitas vezes, entendido 

como moderno”. (OLIVEN, 2001, p. 3)

Enfim, estudando esta elite que esteve diretamente envolvida, ou na órbita, do 

poder governamental, na década de 1920, e selecionou o problema da educação 

como seu desafio nos perguntamos como se deu a apropriação dos novos ideais 

para a educação pública no estado do Paraná e como foi a sua inserção no projeto de 

construção da nacionalidade. Neste sentido, questões como ‘por que escolarizar?’ e 

‘que modelo de escola intentava-se implantar?’, ampliaram-se também para ‘que 

povo se desejava?’ e ‘que representações construía-se desse povo?’.

O esforço deliberado, em qualquer pesquisa, empregado na interpretação dos 

dados, fontes ou documentos, acentua-se numa pesquisa histórica, na qual se tomam
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as fontes como indícios. Com a pretensão, sempre inalcançável, de contemplar uma 

realidade que já sabemos de antemão multifacetada, a multiplicidade de métodos 

faz-se exigência, ou melhor, a articulação entre teoria e metodologia deve ser 

sempre revisitada conforme o decorrer da pesquisa.

Entretanto é parte da honestidade acadêmica explicitar o olhai- que sobressai, 

que conduz a primeira leitura, não como uma viseira ou uma profissão de fé que 

revela credos, mas como uma manifestação dos limites de sua própria leitura, que, 

ao fazer opções, ilumina alguns aspectos, enquanto encobre outros. É neste sentido 

que tomaremos como categoria analítica primordial a noção de representação.

Costuma-se evocar a referência fundadora do estudo das representações a 

Emile Durkheim e Mareei Mauss. Tomando as representações como forma de 

classificação e hierarquização, Durkheim e Mauss tiraram dos conceitos e
I

categorias, com os quais se faz a leitura do mundo, seu caráter universal e 

transcendental, concluindo que há uma ligação estreita entre o sistema lógico (de 

classificação, hierarquização) e o sistema social: “o que caracteriza as referidas 

classificações é que as idéias estão nelas organizadas de acordo com o modelo 

fornecido pela sociedade. Mas desde que a organização da mentalidade coletiva 

exista, ela é suscetível de reagir a sua causa e de contribuir para modificá-la” 

(DURKHEIM; MAUSS, 1995).

Ao propor uma retomada de Durkheim e Mauss nos estudos de história Roger 

Chartier toma as representações como matrizes dos discursos e práticas 

diferenciadas que “têm por objetivo a construção do mundo social, e como tal a 

definição contraditória das identidades, tanto a dos outros como a sua” (CHARTIER, 

1990, p. 15). As representações do mundo social serão, então, os “esquemas 

intelectuais graças aos quais o presente pode adquirir sentido, o outro tomar-se 

inteligível, e o espaço ser decifrado”(Id. Ibid. p. 17).

Estas representações do mundo social “produzem estratégias e práticas que 

tendem a legitimar um projeto, a impor autoridade”. Daí “para cada caso o



8

necessário relacionamento dos discursos proferidos com a posição de quem os 

utiliza” (Id. Ibid.). As disputas entre representações desta forma colocadas, também 

serão disputas de poder, onde o que está em jogo é a ordenação, logo a 

hierarquização da própria estrutura social.

Para explicar os processos pelos quais se constrói um sentido que, 

contraditoriamente, dá significado a um mundo, Roger Chartier utiliza o conceito de 

apropriação, entendendo-a como uma prática diferenciada de interpretação. As 

representações do mundo social, colocadas num campo de concorrência são 

apropriadas pelos indivíduos e grupos, conforme seus referenciais e interesses, 

construindo, então, novas representações.

Assim, utilizando-nos das categorias propostas por Roger Chartier 

propusemo-nos a analisar as práticas discursivas dos agentes educacionais
í

paranaenses como representações que a partir de apropriações de ideais e modelos 

educativos reelaboraram uma maneira de entender a escolarização no Paraná.

Neste caminho nos apoiamos também em obras que representam a recente 

produção de história da educação e que nos serviram de interlocutores especiais. 

Obras como as de Rosa Fátima de SOUZA (1998), Carlos MONARCHA (1999) e 

FARIA FILHO (2000), todas elas centradas na idéia de cultura escolar, na relação 

desta cultura com o desenvolvimento urbano, dentro do período ‘inaugural’ 

republicano, são significantes de uma transformação recente na produção de história 

da educação brasileira, pois expressam o deslocamento de um olhar da história da 

educação que estava centrado apenas na abordagem político-legislativa, nos dados 

de expansão e no pensamento pedagógico.

Nestes estudos, o período que se sobressai é o que podemos chamar de 

primórdios de uma cultura escolar no período republicano. Neles, a ênfase maior é 

dada na ruptura que a criação dos grupos escolares significou. A intenção é a de 

realmente ater-se aos seus fundamentos de origem, como diz Rosa Fátima de 

SOUZA (1998). Assim, a seriação, a tentativa de homogeneização das classes, o
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método intuitivo, o surgimento da noção de repetência, a fragmentação do saber em 

matérias, ganharam o peso e o estatuto de uma inauguração. No entanto, não se 

menosprezam a legislação, a organização curricular e as correntes do pensamento 

pedagógico, elas são vistas muito mais como instituintes, ou seja, em interlocução 

com práticas que são apropriações e revelam o lugar, o momento, o contexto dos 

sujeitos que as utilizam.

Contudo o que mais nos aproximou destas obras foi a possibilidade de lançar 

novos olhares sobre velhas fontes da história da educação. Para tentar responder ao 

que nos propomos pesquisar recorremos a uma diversidade documental produzida 

no período estudado. Mas, o centro de nossa documentação esteve nos Relatórios da 

Instrução Pública produzidos pela Inspetoria de Ensino. Mais do que um órgão do 

Estado, a Inspetoria de Ensino é algo intrínseco ao processo de escolarização em
I

massa reforçado a partir de 1920.

Contendo, sobretudo, o acompanhamento e a orientação de professores e 

instituições, assim como avaliações dos problemas do ensino público, a 

potencialidade informativa dos relatórios é incontestável, desde que, é certo, 

analisássemo-lhes a partir do lugar e da posição dos sujeitos que os produziram. A 

leitura destes materiais foi realizada, então, na busca das diversas representações 

construídas acerca da população (do imigrante, do sertanejo, etc.), do aluno, e dos 

profissionais da educação; assim como das pré-concepções, das apropriações 

teóricas e da leitura que se faz da realidade presente.

Entretanto, há diferenças entre os relatórios produzidos pelos Diretores da 

Instrução Pública no período. Infelizmente o material produzido por Lysimaco é 

menos rico em informações. Seus relatórios encontram-se encadernados junto com o 

relatório do Secretário Geral do Estado, Alcides Munhoz. O investimento de 

Lysimaco em muitas frentes de atuação (provavelmente) fez com que seus relatórios 

fossem muito mais sintéticos, quase técnicos. Assim, seu pensamento e ação em 

tomo da instrução pública nos chega por via indireta, por seu projeto e ação na
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reforma da Escola Normal, por seus discursos em datas cívicas, por sua atuação à 

frente dos Congressos e Conferências da Educação. Neste sentido, foi de grande 

utilidade para esta dissertação, a compilação de boa parte de sua produção escrita 

feita por sua filha Maria José Franco Ferreira da COSTA (1995); ainda assim, 

consultamos alguns manuscritos deixados por Lysimaco encontrados no Memorial 

Lysimaco Ferreira da Costa.

Os relatórios de Prieto Martinez são muito mais amplos em termos de 

informação, trazendo descrições, leituras e comentários sobre a realidade 

educacional paranaense. Cada ano dos relatórios de Prieto constitui um volume a 

parte e ele teve o cuidado de anexar os relatórios de vários subinspetores que 

passavam grande parte do seu tempo a viajai- e conhecer as escolas. Estes 

documentos transformaram-se em fontes preciosas para esta dissertação.

Além dos relatórios, outra fonte importante para este trabalho foi a revista 

publicada pela Inspetoria Geral de Ensino, intitulada O Ensino. Desta publicação 

encontramos quatro exemplares (1922-1924) na Biblioteca Pública do Paraná. Com 

artigos do inspetor geral, dos subinspetores, professores e normalistas, a revista O 

Ensino constitui-se como testemunha imprescindível dos debates em tomo da 

instrução pública e do projeto formador desejado, já que ela tinha como destinatários 

os professores do estado do Paraná.

Assim, organizamos o trabalho em três capítulos. No primeiro, intitulado 

Paraná: modernização e Reforma de Ensino nos propusemos a mapear as principais 

ações da Reforma de Ensino, dando destaque para a forma com que se deu a 

ampliação do número de estabelecimentos escolares, assim como o crescimento do 

investimento na inspeção das unidades escolares, destacando o maior controle 

exercido sobre as chamadas escolas isoladas. Ainda nesse capítulo destacamos a



formatação da profissão docente, sublinhando a figura do professor como o primeiro 

“alvo” do investimento racionalizador e civilizador da Reforma de Ensino5.

No segundo capítulo, com o título Projeto Formador: o que e como se 

pretendia ensinar nas escolas, investigamos a valoração que se fazia da 

escolarização a partir da discussão em tomo da obrigatoriedade do ensino. A partir 

daí analisamos uma nova fonte: o Programa de Ensino de 1921 em comparação com 

seu antecessor de 1916. Também utilizamo-nos de três obras didáticas (as únicas a 

que conseguimos ter acesso) indicadas no início da Reforma de Ensino: Por que me 

Ufano de meu Paiz de Affonso CELSO (1901), Histórias de Nossa Terra de Julia 

Lopes de ALMEIDA (1915) e Nossa Pátria: narração dos factos da História do 

Brasil, através de sua evolução com muitas gravuras explicativas de Rocha POMBO 

(1917). A leitura destes livros didáticos foi conduzida em busca das
í

intencionalidades do projeto formador da Reforma de Ensino paranaense. O 

fechamento do capítulo se dá com a discussão do papel central ocupado pela 

civilidade e pela moral na prescrição curricular.

Em Reforma de Ensino e Projeto Nacional, terceiro e último capítulo, pode- 

se perceber a estruturação da escolarização também como instauração da Nação, a 

partir da intervenção sobre as escolas dos imigrantes e, principalmente, do desejo de 

transformação da população identificada pelos reformadores com cabocla ou 

sertaneja. As representações negativas que pesaram sobre essa população serviram 

de base para um projeto que enfatizava o seu resgate e cooptação por uma formação 

com base na moral e na civilidade. Ao final do capítulo, inserimos a leitura do 

Primeiro Congresso de Ensino Oficial (1926) - tendo como fonte as poucas 

observações contidas no Relatório da Instrução Pública de 1927 - e da Primeira 

Conferência Nacional de Educação (1927) (teses publicadas pelo INEP, in 

SCHIMIDT, 1997) vistos como coroamento e vitrine da reforma.

5 Neste capítulo nos utilizamos também de alguns jornais, notadamente a Gazeta do Povo. A utilização dos 
jornais não é fruto de uma pesquisa sistemática, mas resquício do projeto inicial no qual daríamos maior 
ênfase à exploração das datas cívicas.
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Enfim, investigando este momento crucial da instrução pública no estado do 

Paraná, durante a década de 1920, tentamos contribuir para clarear as tramas, os 

impasses e as intenções que estão por trás da constituição e reelaboração destes dois 

objetos hoje colocados em xeque, a escola e a nação.

I
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1. PARANÁ: MODERNIZAÇÃO E REFORMA DE ENSINO

O início do século XX consolida na cena da sociedade brasileira os debates 

em tomo da escolarização da população. No esteio dos países da Europa ocidental e 

dos Estados Unidos da América propugna-se a instrução/educação pública como 

condição sine qua non para que a nação atinja a modernidade e se qualifique a 

figurar no rol das nações civilizadas. O antropólogo Franz Brüseke também 

demonstrou que esta modernidade européia teve impacto de um modelo: “...se 

desenvolver era durante muito tempo praticamente um sinônimo de ‘aprender da 

Europa! ’’’(BRÜSEKE, 2002). Simon Schwartzman, da mesma, forma tem apontado 

que este desejo de modernização foi visto como um caminho e um fim a se alcançar:
*

A modernização dos países industrializados ter-se-ia dado antes, pelo desenvolvimento da 
produção industrial, pela substituição das formas de conhecimento tradicionais pela 
ciência e a tecnologia de base experimental, pela organização de um estado burocrático e 
pela introdução de novas formas de relacionamento social baseadas no contrato e na 
reciprocidade de interesses, e não mais na tradição ou no carisma - tudo, em uma palavra, 
que Max Weber descreveria com o termo "racionalização". (SCHWARTZMAN, 1997)

Nesse período, do início do século XX, caberá aos estados, uns com maior 

outros com menor vigor, propor e implantar reformas/instaurações de modelos da 

instrução pública, com vista a essa modernização. No estado do Paraná não é 

diferente. Há vários indícios a nos demonstrar que a sociedade paranaense, desde a 

primeira década do século XX, vinha fazendo um investimento de base, com intuito 

de superar a inadequação entre o espelho/expectativa de modernidade e a estrutura 

pública e administrativa. Principalmente sob a centralidade do grupo vinculado à 

indústria ervateira6, produziram-se intervenções na sociedade com fins de adequação

6 Até a década de 30, a erva-mate foi a principal base de sustentação da economia paranaense, daí os 
industriais do mate formarem o grupo mais articulado durante este período.
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ao desenvolvimento e principalmente de aproximação ao espelho estendido pelas 

nações ocidentais.
As reformas sociais que evidenciam esta busca pela modernidade, refletem 

primeiramente este espelho em que se projetava o desejo de realização dos mesmos 

caminhos e dos mesmos fins que trilharam os países europeus. Regina Maria Luz, 

em estudo sobre o empresariado paranaense, mostra bem este efeito:

Modernização significava também a aquisição das características comuns às sociedades 
mais desenvolvidas. Esse esforço teria como alvo a aquisição não somente de padrões de 
consumo, de organização e de tecnologias próprios das sociedades capitalistas mais 
avançadas, mas também de valores culturais identificados como modernos e, portanto, 
desejáveis de serem assimilados pela maioria dos indivíduos de uma sociedade 
determinada. (LUZ, 1992, p.3)

As reformas ( do espaço urbano, que se tentam implantar na capital 

paranaense, tomaram-se, paulatinamente, locus privilegiado deste ideal 

modemizador. Rafael Augustus Sega analisa estas reformas, iniciadas no govemo 

Cândido de Abreu (1913-1916), como o momento cmcial para o desenvolvimento 

da economia urbano-industrial do Paraná: “a cidade de Curitiba, durante a década de 

dez, foi submetida a uma enérgica intervenção urbanística, por parte da sua 

Prefeitura Municipal, alterando tanto seu aspecto arquitetônico como sua estrutura 

espacial” (SÊGA, 2001, p. 67). Entretanto, é evidente que há uma defasagem se 

compararmos a estrutura urbano-industrial de Curitiba e do Paraná com a Capital 

Federal, o Rio de Janeiro, ou com a cidade de São Paulo no mesmo período. De 

qualquer forma, vários autores identificaram na Capital Paranaense no início do 

século este misto entre uma estrutura ainda provinciana e o deslumbramento e 

investimento com relação à modernidade (BERBERI, 1999; COSTA, 1999; 

PEREIRA, 1998). Elizabete Berberi também demonstrou esta condição: “Embora 

aqui não tenhamos o mesmo desenvolvimento, mantém-se um contato estreito com 

essa matriz [européia] e o que não se realiza palpavelmente, ‘realiza-se 

intelectualmente’. Curitiba não é o Rio de Janeiro, nem Paris, mas recebe seus
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modelos e está a par de seus processos” (BERBERI, 1999, p. 19). A autora continua, 

mostrando que esta modernidade também pode ser entendida como um “...processo 

de vir-a-ser, que embora não seja totalmente previsível e conhecido, é almejado e 

vivido mais como expectativa do que como realidade” (Idem, p. 21).

Se é um sonho cosmopolita que alimenta as reformas empenhadas pela elite 

paranaense ligada a esse projeto de modernização e afirmação do Estado do Paraná, 

será, principalmente, a possibilidade de reter este processo em suas mãos, de 

retomar a condução de um mundo que lhes escapa, que determinará a urgência desse 

movimento. Então, assim como na infra-estrutura urbana, o investimento na 

escolarização se fez presente nessa adequação. Desta forma, fizeram-se 

intervenções, reformas que se podem ler como a implantação de um sistema público 

adequado ao ideal de civilização que se almejava. Rememorando esse período, das 

primeiras décadas republicanas, Fernando Augusto Moreira, diretor do Instituto 

Comercial, em 1924, assim escrevia:

Foi criado um Conselho Superior do Ensino Primário (...) ao qual eram submetidos 
à aprovação os livros a serem adotados nas escolas; foram nomeados inspetores 
escolares especiais para fiscalização; foi seriado o ensino e organizados novos 
programas; formaram-se Grupos e semi-Grupos Escolares na Capital e principais 
cidades; foi distribuído um material mais necessário às escolas para que pudessem 
funcionar com mais proveito. (O ENSINO, 1924b, p.26)

Criação de Grupos Escolares7, seriação, elaboração de programas, 

fiscalização por meio de inspeção constante, controle do material utilizado, foram 

estas as ações que se propuseram a modernizar a instrução pública paranaense desde 

o início do século. Mas, de onde provinha a inspiração para tais reformas? Europa 

ocidental e América do Norte despontam como referência para a modernidade 

brasileira, em particular França e Estados Unidos podem ser tidos como modelos,

7 Os Grupos Escolares, fruto do esforço por racionalização de tempo e espaço implementados pelas reformas 
de ensino em todo o país, consistem na reunião de diversas escolas no mesmo espaço, concomitante ao 
esforço de classificação e seriação dos alunos.
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por vezes - mas nem sempre - conflitantes, para as reformas e implantações do 

sistema público de instrução/educação. Todavia, dentro do Estado brasileiro, havia 

já um modelo pioneiro que serviu de inspiração para muitas das reformas estaduais: 

tratava-se da reforma da instrução pública do Estado de São Paulo, iniciada em 

1890.

São Paulo consolidou-se como força econômica principal do país durante a 

Primeira República apresentando-se, por isso, como espelho imediato ao desejo de
O

modernidade da elite paranaense. E é para esse estado , portanto, que o governo 

paranaense enviará diversas missões com o intuito de estudar as ações e métodos 

implantados na direção de uma modernização da instrução pública. A última dessas 

comissões, enviada em 1918, ainda sob o governo de Afonso Camargo, era 

composta por Manoel Mendes Cordeiro, Trajano Sigwalt, Meneleu de Almeida 

Torres, Antonio Figueiredo e Moysés de Andrade.

Entretanto, embora efeitos da ação dessas comissões possam, talvez, ser 

detectados em diversas instâncias, os investimentos realizados nas duas primeiras 

décadas do século XX não satisfizeram a elite administrativa do Estado, assim, ao 

assumir o governo em 1920, Caetano Munhoz da Rocha, envia o então diretor da 

Escola Agronômica do Paraná, Lysimaco Ferreira da Costa, a São Paulo com a 

intenção de convidar um profissional, já cunhado nas lides das reformas em tomo 

das novas pedagogias, para assumir a Inspetoria Geral de Ensino no Estado do 
Paraná.

8 Os paranaenses não esconderão o seu reconhecimento e admiração pela hegemonia paulista. O exemplo 
paulista não é buscado somente na educação, as sociedades industriais e comerciais tendem a referenciar-se 
neles para a sua própria organização (Ver LUZ, op. cit.).
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1.1 Os reformadores

Depois de intensa procura e algumas recusas Lysimaco encontrará, por 

indicação de João Lourenço Rodrigues -  ex-diretor da instrução pública do estado 

de São Paulo o diretor da Escola Normal de Pirassununga, César Prieto Martinez.

Caetano Munhoz da Rocha, Lysimaco Ferreira da Costa e César Prieto 

Martinez serão personagens centrais das reformas da instrução pública 

empreendidas durante a década de 1920. Prieto Martinez assumiu a diretoria geral 

da instrução pública paranaense em 1920. Apresentava-se, por seus relatórios, como 

um reformador ferrenho e angustiado com as limitações, principalmente financeiras, 

que o obrigam a conviver com modelos escolares muito aquém do que desejaria. Sua 

leitura social é sempre permeada por um fundo moral católico9 e seu ímpeto é
I

tratado pela imprensa como intransigente. Ao que tudo indica, Prieto foi alvo de 

oposição por suas intervenções, descarte de professores, fechamentos de escolas, 

etc., mas, sua principal acusação foi a de ser sempre estrangeiro à terra que lhe 

abrigava. No seu afastamento da Diretoria de instrução pública e passagem do cargo 

para Lysimaco, escrevia-se na Gazeta do Povo: “se não possuímos celebridades, o 

mal não é nosso, contentemo-nos, pois, com a prata da casa, pura e apanhada nas 

minas paranaenses, ao invés de irmos buscar material ferrugento e falsificado em 

mercados estranhos” (GAZETA DO POVO, 1925, apud COSTA, 1995).

Desde sua chegada e durante todo o período em que estará a frente da 

Instrução Pública (1920-24) haverá questionamentos e oposição de parte da 

imprensa às ações de Prieto. Embora não seja fruto de uma pesquisa mais 

sistemática, relatamos o artigo a seguir, publicado no jornal Gazeta do Povo (após 

cumprido aproximadamente um mês de início de sua atuação à frente da Instrução 

Pública) que, embora um tanto extenso, se faz bastante revelador:

9 Embora esta posição possa até certo ponto ser relativizada, pois nossa principal fonte para os discursos de 
Prieto são os Relatórios de Instrução Pública que possuem um destinatário privilegiado, o governador do 
Estado, este sim, um católico ardoroso.
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Continuamos a perguntar que tem feito S. Ex.?
Analisamos a Ia e 2a medidas tomadas e vimos que S. Ex. nada nos trouxe de novo. a não 
ser a prova de que desconhece os rudimentares preceitos de pedagogia, mandando adaptar 
o mesmo horário para climas diferentes.
3o As aulas devem funcionar com intervalo de 20 minutos para recreio. Ora, a grande 
novidade! Então S. Ex., quando esteve no Grupo Modelo, não o viu no gabinete do 
Diretor essa mesma disposição feita e datada de fevereiro de 1917? Ou S. Ex. não vê, ou 
se vê, está copiando o que já estava em execução. Para continuar como estava não era 
necessário importar uma tal mentalidade, gastando tanto dinheiro. E isso (sic.) estava feito 
e imensamente mais econômico.
Sobre esse ponto, nada de novo nos trouxe S. Ex.
4o Cinco minutos antes da hora será dado o sinal de formatura, e os professores que 
estiverem ausentes serão considerados como tendo faltado, registrando-se a falta no 
competente livro.
S. Ex. é um desastrado. Essa medida estava em execução, e ainda melhorada, desde o dia 
em que se publicou o regimento interno no Grupo Modelo e similares, conforme reza o 
exemplar que temos em nosso poder.
Mas, quer nos parecer S. Ex., não sabe ler ou pensa que isto é uma terra de botocudos e 
basbaques, a olhá-lo, aparvalhados, como a uma aparição do além-túmulo.
Leia, ao menos, nossas leis e decretos, regulamentos e portarias referentes ao assunto, uma 
vez que não quer assistir aulas para avaliar de visuo o que se passa e quanto é disciplina e 
método para evitar o ridículo que o ameaça de morte.
Sobre esse ponto, S. Ex. ainda nada nos trouxe de novo.
5o Todos os papéis deverão ser enviados por intermédio desta Inspetoria. Essa medida é 
nova porque não existia Inspetoria Geral de Ensino, mas assim mesmo é apenas um caso 
de deslocamento, pois que esses papéis eram obrigados a passar pela 3a seção, a que 
estava afeito todo o serviço de instrução. Com a criação da Inspetoria passaram funções 
que já eram exercitadas e nada nos trouxe S. Ex. de novo.
Concluam agora os leitores dessa exposição das medidas tomadas quais foram as novas 
vantagens que advieram para a causa da instrução de nossa infância. Nos concluímos que 
S. Ex. veio apenas gozar as delícias de nosso clima ameno, do conforto de nossos cobres e 
abusar da hospitalidade de um povo generoso.
Ao estarmos nesse ponto de nossas cogitações aparece s. ex. na tribuna do ginásio para dar 
início às palestras pedagógicas. (GAZETA DO POVO, 1920).

Mesmo passado o impacto da 6importação de um estrangeiro' as 

resistências continuam. Sua ação enérgica na direção da moralização do ensino e da 

implantação dos modernos métodos pedagógicos faz com que colha inimigos em 

várias localidades:

(...)Então, professoras irrepreensíveis, ganhando mesquinho e ridículo ordenado, pago em 
apólices, não podem mais exercer o magistério porque o senhor Martinez, chefe arbitrário, 
as persegue? E a isto que chamam remodelação do ensino? O senhor Martinez apregoa
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que fez aumentar a matrícula escolar no Paraná. Efetivamente, a matrícula é maior, porque 
a população do estado aumentou e porque foram ultimamente criadas muitas escolas 
federais. Nunca a instrução pública do Paraná dispôs de verba sequer para condução de 
mobílias para a estação e para as escolas da capital. Os nossos timoneiros, ao contrário, 
andam de automóvel, estrada de ferro (...)
(...) Tudo isso porque o senhor Martinez é timoneiro-mor da instrução. E tão nefasta a
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Não obstante críticas e oposições, Prieto terá sustentação do governador 

Munhoz da Rocha e sua intervenção na instrução pública do Estado não será 

pequena.

Caetano Munhoz da Rocha governará o Estado de 1920 a 1928. Legítimo

representante da república oligárquica, será eleito sem concorrentes para o primeiro

mandato e, a partir de uma manobra que muda a constituição do Estado, será

reeleito, novamente sem concorrentes, para o quadriénio 1924-1928.
\

Seu período de governo foi marcado por percepções e atitudes nacionalistas 

que o diferenciaram de seus antecessores. Seu endosso às reformas da instrução 

pública se deu sempre nesta vertente de um projeto nacional. Tal nacionalismo 

exacerbado o levou, por exemplo, no período da comemoração do Centenário da 

Independência do Brasil a decretai- a suspensão do uso da bandeira e do brasão 

estaduais para que não houvesse nenhum valor provinciano a prejudicar a unidade 

da Pátria10.

Nacionalista aos moldes da década de 20, mas antes de tudo católico, 

Caetano foi o primeiro paranaense a erguer o templo do Espírito Santo em sua casa, 

ato simbólico que revela sua rede de compromissos com a manutenção e expansão 

do catolicismo11 no Paraná. O compromisso com a Igreja Católica de Caetano 

Munhoz da Rocha (e provavelmente de grande parte de seu partido, haja vista que a 

Assembléia Legislativa aprovava suas leis) toma-se completamente explícito na

10 Taí suspensão ficará em vigor durante todo o seu governo e até o final da década de 1940.
11 No Paraná do início do século trava-se um embate, já bastante estudado, entre um movimento anticlerical e 
a expansão do catolicismo. Mesmo com o poder político em suas mãos, a virada intelectual que afirmará a 
presença de ideais católicos se dará somente a partir da década de 30 com a fundação do Círculo de Estudos 
Bandeirantes que congregará o laicato católico (MÕRÊNO, 1996).



autorização para o executi vo gastar a quantia que julgar conveniente para criação 

de duas dioceses, proclamada na lei n° 2.343 de nove de março de 1925. É claro que 

tal medida será alvo de críticas ferrenhas manifestas na imprensa do período, 

culminando com o processo e condenação dos intelectuais que se levantaram contra 

tais atos: Dario Velloso, Flávio Luz, Lins e Vasconcellos, Julio César Hauer e Luiz 

Lens Araújo César (CARNEIRO e VARGAS, 1994).

Contudo, em matéria de educação, a ascendência de Lysimaco sobre o 

governador é evidente. Nas inaugurações dos prédios voltados para a instrução 

pública, vemos várias vezes Caetano abrir mão de seu discurso em favor do 

apanhado técnico pedagógico de Lysimaco13.

Portador de um discurso que une o técnico pedagógico e o administrativo, 

Lysimaco Ferreira da Costa, funcionário das empresas de erva mate, conselheiro de
t

contas da Associação Comercial do Paraná de 1915 a 1919 (CARNEIRO, 1981), 

lente de química do ginásio paranaense, lente e diretor da escola agrícola, estará 

presente em todos os momentos da reforma empreendida nos anos 20. Será o 

reformador do curso normal, o diretor da instrução pública, o articulador da 

Conferência Nacional da Educação. Entretanto ele é, sobretudo, um empreendedor. 

Nas suas visitas a Argentina, atua tanto como educador quanto como representante 

da erva-mate paranaense. Além de negócios, traz de lá uma forte amizade com 

pedagogos platinos, sobretudo, Pablo Pizumo. Findo o governo Munhoz da Rocha, 

Lysimaco será Secretário da Fazenda do governador Afonso Camargo e, mais tarde, 

com o advento da Revolução de 30, sentindo-se perseguido pelos agentes da nova

12

u Esta prática de liberar a quantia conveniente parece ser comum neste período por parte da Assembléia 
Legislativa, principalmente em questões subjetivas e também comprometedoras demandadas pelo poder 
executivo. Por exemplo: A Lei n° 2374 de 31/3/1925 autorizava a quantia que julgar conveniente para a 
execução da “Genealogia Paranaense” de Francisco Negrão.
13 A ascendência de Lysimaco sobre o governador não pode ser explicada facilmente. A imprensa fala sobre 
“o seu alto e nunca assaz prestígio junto à administração pública” (O DIA, 12/12/1923). Em outro artigo 
menciona-se também esta característica: “esse funcionário genuíno “Je sais tout” indígena, com a sua mania 
de açambarcar a direção e orientação do ensino secundário, e, por outro lado de apresentar-se como orientador 
do governo em questões econômicas (...) (O DIA, 12/12/1923).
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ordem implantada com a Revolução, dedicar-se-á a gerenciar empreendimentos na 

prospecção de minérios.

A acumulação de diversos cargos públicos por Lysimaco será alvo de 

críticas da imprensa da época que o caracterizava como o homem de sete 

instrumentos (RANZI e SILVA, 2002). Enquanto Prieto ocupava o cargo da Direção 

da Instrução Pública, Lysimaco dedicou-se, além de muitas atividades, à Reforma da 

Escola Normal de Curitiba. No entanto, a primeira turma que se formou no novo 

prédio da Escola, o Palácio da Instrução, convidou o seu professor de didática, 

César Martinez para paraninfo. No dia da formatura, após o discurso do paraninfo, 

Lysimaco tomou a palavra e refutou os argumentos de Prieto. Esse gesto, ao que 

parece, foi a culminância de uma série de desavenças que gerou o pedido de 

demissão - ainda que manifestamente não aceito pelo governador - irreversível de
f 1 4

César Prieto Martinez .

Ainda que pesem as divergências foram estes homens que se propuseram a 

reformar a Instrução Pública do Estado do Paraná e, imbuídos de um ideal 

modemizador, intervieram sobre a ação de professores, propuseram currículos, 

construíram e fecharam escolas.

14 É arriscado pautar as divergências que opunham Prieto Martinez e Lysimaco Ferreira da Costa. A imprensa 
aponta a postura, a obstinação e a ingerência em todos os campos por parte de Lysimaco como centrais nesta 
diferença. “Não queremos tomar o partido do sr. Prieto Martinez mas o que é bem verdade é que aberra das 
mais comezinhas normas de delicadeza o procedimento insólito com que o diretor da Escola Normal se 
permitiu, numa solenidade pública, refutar o seu colega, paraninfo da turma de normalistas, dando assim um 
bem-triste exemplo às novas e educadoras da nossa mocidade. Esse funcionário (...) não suporta que se possa 
ter uma idéia ou uma opinião que destoem das que consultam os seus interesses. Com isso, compreenderá o 
Sr. Presidente do Estado, os únicos prejudicados são seu próprio governo e, o que é mais importante, os 
créditos do ensino público secundário do Paraná. Não se pode ser, impunemente, ao mesmo tempo, diretor da 
Escola Normal, diretor do Ginásio, lente de física e química desses estabelecimentos, diretor da Escola 
Agronômica, lente de Universidade, industrial e, ainda, nas horas vagas, “mentor” das classes conservadoras e 
arquiteto de toda sorte de picuinhas contra seus colegas mais bonitos e menos ocupados... (O DIA, 
08/12/1923). “O diretor do Ginásio Paranaense e Escola Normal não é homem que se recue dos seus intentos 
só porque a lei não permita; o seu capricho, quando encontra apoio dos poderosos, embarca em qualquer 
sofisma, enfrenta a verdade e esfrangalha a lógica, só pelo prazer de vencer, embora vitórias efêmeras” 
(MARQUES, Enéas, citado em O DIA, 12/12/1923).
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1.1 A Reforma: racionalização, produtividade, controle e profissionalização.

A lei n° 1999 de nove de abril de 1920 criava a Inspetoria Geral de Ensino, 

com poderes para reformar (talvez instituir) o ensino público estadual, com ênfase 

para a reforma da Escola Normal: “fica o governo autorizado a remodelar o ensino 

primário e Normal do Estado podendo para este fim desmembrar a Escola Normal 

do Ginásio Paranaense (...)”

Fazendo um balanço de sua ação à frente da Inspetoria de Ensino, Prieto 

Martinez descreve a situação que encontrou ao assumir o cargo em 1920: municípios 

sem escolas, escolas sem freqüência, Grupos Escolares mal estruturados, Escolas 

Isoladas15 em estadd pior, um regime de licenças concedidas aos profissionais na 

lida da instrução sem qualquer controle. Porém, o pior para o diretor era a faltâ de 

regularidade: para sua surpresa em alguns Grupos da capital as aulas eram 

ministradas da 9h às 14 horas e as quintas feiras eram consideradas dias de 

descanso16. Outros Grupos funcionavam das 12h às 16h30min. sem o ‘feriado’ da 

quinta. Cada Grupo possuía uma linha de trabalho própria. Havia muitas escolas sem 

freqüência ou sem regularidade nos arredores dos Grupos. Os livros usados pelos 

alunos variavam, às vezes, dentro da própria classe. O ensino, então, não era 

coletivo, chamando o professor aluno por aluno à lição. Em algumas situações havia 

excesso de professores: muitos não tinham classe, trabalhando em comum com 

outros colegas, enquanto muitas escolas permaneciam sem freqüência ou sem 

regularidade nos arredores dos Grupos (PARANÁ, 1923, p. 13-17).

15 A Escola Isolada é aquela em que há apenas um professor ministrando aulas para alunos com diversas 
idades e em diversos estágios de aprendizagem. Em sua maioria, os professores destas escolas, moram junto à 
escola e estão inseridos na vida da comunidade. Era prática comum , por exemplo, os próprios moradores 
construírem o prédio para a escola e a residência para o professor. Em várias ocasiões, Prieto estabelece que 
só concederá a nomeação de um professor solicitado pela comunidade se esta oferecer o prédio escolar sem 
ônus para o professor.

16 Ao contrário do que nos faz pensar Prieto, o descanso da quinta-feira era oficial e previsto no Código de 
Ensino de 1917.
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Porém, para Prieto, a situação nas escolas do interior era muito pior. Os 

analfabetos continuavam analfabetos e desistiam. Os da 2a e 3a séries sabiam ler e 

calcular. Era só isso o ensinado. Não havia horário. Nem programa de ensino. Nada 

de métodos pedagógicos; leitura somente por soletração. As aprovações para a 2a 

série não passavam de 40% e os promovidos eram quase sempre alunos de dois anos 

de curso. As promoções (exames) eram ‘viciadas’ com os alunos repetindo, no dia 

do exame, ditados decorados e contas feitas anteriormente (PARANÁ, 1923, p. 17- 

20).

Ainda que a representação do período anterior à sua atuação como 

desordem, confusão, ou melhor, como ausência de direcionamento seja uma forma 

de dar legitimidade às suas ações, estas observações de Prieto nos dão conta do que

efetivamente ele se propôs a reformar. Diante de tal diagnóstico justificava-se uma
\

intervenção, ainda que dura, necessária, para a moralização e modernização da 

instrução pública. Prieto colocava como duas metas principais para si mesmo, então: 

“1) dar ao aparelho escolar o maior rendimento com o menor gasto; 2) entregar em 

mãos de professores, exclusivamente os destinos do ensino quer primário, quer 

secundário” [sem grifo no original] (PARANÁ, 1923, p. 3.).

Racionalidade, produtividade e profissionalização era a demanda a que 

Prieto se propunha. Para tal feito propugnava como necessário:

a) Que as escolas funcionem por um período nunca inferior a um ano sob a regência de
um mesmo professor;
b) Que as portas se abram e se encerrem dentro de um horário integralmente respeitado;
c) Que aí se trabalhe com método e constância (...);
d) Que o mestre desta oficina saiba moldar inteligências (não para enchê-las) (...);
e) Que além da inteligência se sensibilize o coração. (...);
f) Que a escola se espalhe por todos os recantos. (...) (PARANÁ, 1923, P.3-4, adaptado)

Aqui também vemos o cerne das propostas da Reforma: método, 

regularidade, desenvolvimento da inteligência sem descuidar do coração, ampliação 

do sistema público. Como veremos adiante, as intencionalidades das ações da
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Reforma de Ensino, empreendida por Prieto e continuada por Lysimaco, não 

destoarão destas seis sub-metas listadas.

1.1.1 Que a escola se espalhe por todos os recantos.

Quando se fala em construção e ampliação da rede escolar algumas questões 

se colocam como prementes antes de se pensar em números. A demanda por escolas 

precedeu a oferta? Houve zonas privilegiadas para investimento público na 

escolarização? Quais foram os critérios?

Para os inspetores da instrução pública, em muitas situações a oferta
I

precedeu a demanda, isto fica claro pelos Relatórios, nos quais descrevem muitosi
casos de recusa dos ‘caboclos’ e imigrantes à escolarização pública. Lysimaco 

compara a fuga à escolarização ao medo e fuga do alistamento militar obrigatório. 

Entretanto, a partir do momento que os discursos em tomo da escolarização se 

difundem, e se mostram as possibilidades da escola pública, as requisições pela 

escolarização povoam os jornais.

Contudo, as relações entre oferta e demanda não podem ser vistas de uma 

maneira tão estanque. Bemardi nos mostra que, para o caso francês, o movimento 

em tomo da escolarização pode ser observado como um processo dinâmico:

“Se lembrar de sublinhar como fazem F. Furet e J. Ozouf, que a escola foi querida pelo 
cidadão antes mesmo que o poder a tenha oferecido a ele por vias freqüentemente 
institucionais, e, a fortiori, a tenha imposto a ele é, decerto, pertinente legítimo; mas 
dissociar abstratamente essas duas vontades, reificando-as e interpretando-as através do 
vocabulário do esquema mercantilista, dualista e cronológico da predecessão da demanda 
sobre a oferta, nos parece falsificar, ou ao menos agenciar ou acomodar a dinâmica da 
transformação da educação de uma forma que está longe de ser ingênua”. (BERNARDI, 
apud VALE, 1997, p. 133).
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Assim é que o imigrante, como veremos adiante no terceiro capítulo, trará 

consigo o desejo pela escolarização, para a maioria já despertado em seu país de 

origem, mas rejeitará, no início, a escolarização nacional em favor de suas escolas 

particulares subvencionadas pelo governo federal. Já a população nacional oscilará 

entre o anseio pela boa escola acessível a todos e a resistência à interferência em 

seus hábitos, necessidades e costumes que a escolarização primária trará.

Definir critérios para a instalação de instituições escolares era, então, 

assunto que impregnava as discussões dos agentes governamentais (e era já alvo de
17barganha política). Já em oito de março de 1920 era sancionada lei que propunha 

flexibilidade no número de escolas públicas - atendendo ao orçamento e ao número 

de população escolar da região. O critério acabou privilegiando o espaço urbano. O 

ambiente rural da grande maioria da população com suas enormes distâncias, 

estradas precárias, etc. ficou relegado a segundo plano.

O Paraná durante esse período encontrava-se povoado somente na sua parte 

Leste. O município de Guarapuava era tratado como fronteira da civilização. Os 

povoados de Laranjeiras, Pitanga e Apucarana são descritos nas viagens dos 

inspetores como sertão bravio, lugar de disputa de terra com a população indígena 

(ver anexo 1). Sendo assim, o eixo Paranaguá -  Curitiba -  Ponta Grossa será o 

alvo maior dos investimentos na escolarização, embora as colônias imigrantes, 

independentemente de sua localização, ao que tudo indica, recebiam sempre uma 

atenção especial.

Entretanto, o esforço de normatização, controle e fiscalização, pelos 

relatórios dos inspetores, recai com muito maior ênfase sobre as Escolas Isoladas do 

interior. Com exceção dos Relatórios do serviço médico-escolar, que atua somente 

na capital, o restante dos relatórios quando apresentam problemas ou descrevem 

situações extremas de falta de organização escolar e desconhecimento de qualquer

17 Em 1922 expede-se outra lei reafirmando a criação das escolas primárias como atribuição do poder 
executivo conforme densidade populacional. Lei n° 2131. 31/3/1922.
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preceito pedagógico referem-se sempre às escolas do interior, ou dos sertões como 

costumavam chamar18. Aliás, é aos habitantes dessas regiões, a quem se designava 

caboclos ou sertanejos que se destinava a maioria dos discursos escolares e se 

depositavam os maiores esforços e esperanças para a regeneração da nação, como 

veremos mais adiante.

Prieto e Lysimaco concordavam que “não é de número de escolas, mas de 

eficiência das escolas” (PARANÁ, 1920, p. 6) que carece a instrução pública e que 

“fazer o bom professor é função capital do Estado; disseminar o maior número 

possível de escolas, na medida das capacidades orçamentárias, é o problema 

conseqüente. Mas sempre devemos preferir poucas e boas escolas, porque nada há 

de mais funesto para a educação de um povo que a má escola” (PARANÁ, 1925, p. 

129). No entanto, o aumento no número de escolas é comemorado e divulgado como 

principal parâmetro de sucesso da Reforma.

E fato que a quantidade de escolas e Grupos Escolares multiplica-se durante 

o período estudado. As estatísticas são bastante variadas, mas, para se ter uma 

noção, segundo os relatórios oficiais, de 1920 até 1924 temos um aumento de: 19 

Grupos Escolares (totalizando 32), 92 Escolas Isoladas (totalizando 605) e 13.488 

matriculados19 (PARANÁ, 1923, p. 46). Também são contabilizadas no período 116 

escolas subvencionadas pelo governo federal nas colônias de imigrantes.

Ainda neste período são criados os Grupos: Anexo à Escola Normal, 

Presidente Pedrosa, Cruz Machado, Professor Brandão e Conselheiro Zacarias, na 

Capital e Jaguariaíva, Imbituva, União da Vitória, São Mateus, Palmeiras, Lapa, 

Campo Largo, Morretes, Tibagi, Palmas, Irati, Ribeirão Claro, Prudentopólis e 

anexo à escola Normal de Ponta Grossa no interior. Existia também uma categoria

18 Ressalvando que as Escolas Isoladas dos lugares mais distantes da capital recebiam o mesmo tratamento. É 
possível que o pouco discurso em torno dos Grupos Escolares da capital se deva à existência anterior de ações 
públicas em torno da valorização destas instituições, sendo elas, no período, consideradas muito mais modelo 
pedagógico do que foco de intervenção.
19 Para se ter uma idéia de proporções Rosa Fátima de Souza relata que para o Estado de São Paulo em 1929 
totalizavam-se 297 grupos escolares, sendo 47 na capital e 250 no interior (SOUZA, 1998, p. 100).
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intermediária entre os Grupos e as Escolas Isoladas que eram as chamadas Casas 

Escolares, onde funcionavam até quatro escolas independentes nos moldes das 

Escolas Isoladas. Em 1923 são 27 edifícios pertencentes ao Estado que funcionam 

neste modelo, perfazendo 45 escolas.

Como se pode perceber, o investimento na ampliação da rede de ensino não 

será pequeno durante a década de 1920. Mas não nos enganemos: a meta colocada 

pelos Reformadores é de oferecer instrução pública a 50% da população em idade 

escolar, subentendendo que o restante seria atendido pela iniciativa privada. Para 

1921, a estatística oficial registra 11.734 matriculados e 4907 fora da escola na 

capital. No interior são 40.469 matriculados e 67.793 que não freqüentam a escola20 

(PARANÁ, 1921, p. 112-113). Estas estatísticas oscilam muito quanto aos valores 

divulgados, mas, ao que tudo indica, a meta de atender a metade da população não 

chegou a ser atingida no período estudado21.

Não era só na quantidade de edifícios que se baseava a eficiência da atuação 

dos agentes da instrução pública. Prieto anunciava em 1923 um aumento de 

freqüência de 18 crianças por escola, ou seja, para 1919 teríamos freqüência média 

de 27 crianças e em 1923 de 45 alunos22 (PARANÁ, 1923, p. 29) por escola (ou 

turma / sala de aula, para usar termos da atualidade). Apesar de, como veremos no 

próximo capítulo, os discursos centrarem-se na superação de um ensino que tinha 

por objetivo somente o domínio das primeiras letras e os primeiros cálculos, o grau 

de eficácia das escolas era sempre medido pelo resultado nos exames de final de
23ano , com privilégio às classes de alfabetização. Em 1923, Prieto divulgava que 

diversas classes foram aprovadas para a 2a série em sua totalidade e que os alunos já

■° É preciso atentar que entre os matriculados e os que freqüentam realmente a escola há uma grande diferença 
reconhecida até mesmo pelo governo.
1 Prieto afirma ao final de seu mandato que se precisaria de mais 300 escolas para cumprir a meta de atender 

metade da população infantil (PARANÁ, 1923. p. 110).
Acreditamos que estes dados sejam de matrícula e não de freqüência. Como veremos durante o trabalho a 

freqüência dos alunos é muito inferior à matrícula. Em 1923, o subinspetor José Busnardo cita uma das 
melhores escolas com matrícula de 44 e surpreendente freqüência de 37 alunos. (PARANÁ. 1923, p. 214)
23 No final do ano letivo as crianças prestavam exame perante banca de notá\*eis da cidade e pessoal indicado 
pela Inspetoria de Ensino.
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sabiam: ler e interpretar, executar ditados rápidos, cartas, bilhetes, cálculos até 

milhares e alguma coisa de história e geografia (PARANÁ, 1923, p. 18). O rigor 

destes exames, no entanto, não pode ser totalmente apurado, mas, para o ano 

anterior, 1922, o índice de alfabetização (aprovados nos exames oficiais), foi de 

53,6% nos Grupos da capital e de 51,8% nos Grupos do interior (PARANÁ, 1922, p. 

33). Em 1923, este índice variou nos Grupos da capital entre 29,2 e 75,7% e nos 

Grupos do interior entre 18 e 88% (PARANÁ, 1923, p. 49).

Portanto cabia à Inspetoria Geral de Ensino não somente a definição de 

critérios para construção de escolas, mas todo um índice de eficiência que regia o 

funcionamento das instituições escolares. Administrando toda a parte burocrática 

pagamentos, licenças, férias e controle de faltas de professores e funcionários, cabia- 

lhe o fornecimento de mobiliário, material didático, orientação pedagógica e, 

principalmente, a fiscalização do cumprimento das designações oficiais. O 

orçamento de 50.000$000 mostrou-se insuficiente durante o período de Prieto, 

gastando-se aproximadamente o dobro anualmente através de pedidos de verbas 

complementares. A inspetoria mantinha um almoxarifado, de onde centralizava a 

distribuição de todo material necessário às escolas: “carteiras, mesas, armários, 

tinteiros, toalhas, baldes, vassouras, penas, cadernos, tintas, lousas, mapas, cartas de 

linguagem, de História, de Aritmética” (PARANÁ, 1923, p. 40). Para o período 

1920-24 a Inspetoria Geral relata a distribuição de “67 mil livros, 60 mil cadernos de 

caligrafia e linguagem, 540 grosas de lápis e canetas, 650 caixas de penas, 200 

dúzias de lousas, 3200 litros de tinta, 3800 caixas de giz, 800 mapas murais, 520 

cartas de Parker de História e Linguagem” (PARANÁ, 1923, p. 47).

Prieto afirmava que o almoxarifado possuía material “em quantidade 

capaz de suprir a necessidade de todos os Grupos e muitas escolas” [grifo nosso] 

(PARANÁ, 1923, p. 41). Fica evidente que a distribuição desse material atendia 

prioritariamente aos Grupos Escolares e, com relação às Escolas Isoladas, havia por
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tradição os professores proverem seu próprio material. A qualidade dos móveis24 e 

demais materiais utilizados nas Escolas Isoladas será alvo de crítica e reivindicação 

dos sub-inspetores de ensino. Além disso havia o problema do desvio destes 

materiais. O sub-inspetor João Rodrigues denuncia esta prática realizada pelos
25inspetores locais : “a remessa por intermédio dos inspetores locais não satisfaz os 

nossos desejos, pois esta distribuição é feita arbitrariamente (...) em ofício dirigido a 

V. Exa. relatei pormenorizadamente o desvio do material escolar que foi destinado 

ao Grupo e que o Sr. Inspetor Escolar distribuiu a particulares” (PARANÁ, 1923, p. 

256-262).

A Inspetoria da Instrução Pública também atuava em outras esferas como no 

caso do incentivo e administração das Caixas Escolares. Pré-existentes à década de 

1920 e vinculadas aos Grupos Escolares, as Caixas Escolares destinavam-se a suprir 

e atender as necessidades dos alunos mais carentes. Funcionando como verdadeiras 

instituições de caridade elas eram mantidas através de contribuições mensais ou 

anuais de particulares e se destinavam principalmente à aquisição de roupa, calçado, 

agasalho, merenda, médico e remédios26 (PARANÁ, 1923, p. 73). A administração 

dos valores arrecadados cabia ao diretor do Grupo Escolar ou ao inspetor local. Os

24 Os móveis e demais materiais são objeto de discussão e sua prescrição oscila entre a formatação 
“científica”, com importação de modelos, e a experimentação. O tamanho das carteiras dos alunos, a mesa do 
professor e até o quadro-negro são colocados em estudo. Prieto relata que um dia encontrou um pintor alemão 
e pediu-lhe para substituir a tinta negra dos quadros pela verde (que seria mais adequada à vista), a técnica e a 
mistura utilizadas por este pintor se mostraram tão eficazes que Prieto obrigou a empresa que fabricava os 
quadros a aceitar o pintor como seu funcionário. Estes quadros foram utilizados pela primeira vez na escola 
normal e, a partir daí adotados como modelo oficial (PARANÁ, 1921, p. 46).
25 Não sabemos corretamente a origem desta categoria profissional, também chamados de inspetores distritais, 
o que consta é que não são remunerados pelo Estado, o que indica uma provável vinculação com as
prefeituras ou com poderes locais.
26 A merenda e as vestimentas eram o primeiro alvo, pois refletiam de maneira mais explícita as 
desigualdades sociais dentro dos Grupos. A não explicitação destas desigualdades - uma criança com merenda 
levada de casa e outra sem nada ou uma criança com agasalho e outra com frio - era uma preocupação 
bastante presente nos discursos dos reformadores. Aos poucos vai se criando a idéia nos Grupos da Capital da 
instalação de uma cozinha para a ‘sopa das crianças pobres’. Ver: relatório apresentado pelo Dr. Mário 
Gomes, Médico escolar (PARANÁ, 1923).
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valores variavam entre as instituições e alguns eram realmente significativos27 como 

se pode ver a seguir:

Tabela I: Caixa Escolar -  1923

Arrecadação
total

14.674S300

Distribuição 7.680$ 100
Saldo em caixa 6.994$200

Tabela II: Caixa Escolar - maior e menor receita - Grupos da capital - 1923

Grupo Receita despesa
Tiradentes 1.095$500 467$800

Conselheiro
Zacarias

108$000 85$100

Tabela III: Caixa Escolar - maior e menor receita - Grupos do interior -1923

Grupo Receita Despesa
Ponta Grossa 2.259$600 2.154$100
Tibagi 12$800 nenhuma

Assim, contando com a ajuda externa tentava-se realizar o ideal da escola 

pública para o período que pode ser sintetizado nos dizeres de Prieto Martinez: "Eis 

aí verdadeiramente a escola republicana: o pobrezinho, o remediado e o rico 

desconhecem nesses momentos suas posições para conhecerem apenas o amor e a 

simpatia que os aproxima" (PARANÁ, 1920, p. 50).

27 Compare-se com o salário dos funcionários públicos descritos adiante.
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Não há como negar que os reformadores da instrução pública da década de 

1920, fizeram um investimento na expansão da rede de escolas e das condições 

materiais das mesmas, ainda que insuficiente para atender a toda a população. Mas 

sua Reforma não se fazia somente pela expansão física. O controle sobre a atuação 

das escolas e dos professores seria ampliado dentro da percepção de como deveria 

funcionar o ensino público.

1.2 Inspeção: coração da reforma?

os olhos do dono fazem crescer as searas 

provérbio, citado por Prieto Martinez

Tanto Lysimaco como Prieto Martinez são uníssonos em afirmar que sem 

Inspeção não haveria Reforma. Prieto contou com uma rede de seis subinspetores 

que visitavam as escolas em média duas vezes ao ano. Ele mesmo visitou por várias
98vezes as escolas do interior . Já Lysimaco administrou a Instrução Pública em 

época de orçamento reduzido e contou apenas com três subinspetores, ainda assim, 

segundo ele, conseguiu-se visitar as escolas na mesma média de duas vezes ao ano. 

Entretanto ele não relata nenhuma viagem sua ao interior para visita a escolas 

isoladas. Lysimaco sempre esteve ligado a muitas ocupações e a obras de maior 

visibilidade como as Conferências de Educação e as Escolas Normais de Curitiba, 

Ponta Grossa e Paranaguá.

Foram subinspetores de Prieto, Rubens de Carvalho, Henrique Ribeiro 

(oriundos de São Paulo que após um ano assumiram cargos de direção em outros

28 Prieto publicou um relato de suas viagens de inspetoria em livro intitulado Sertões do Iguassu, o qual ainda 
não tivemos oportunidade de ler.
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estados ), Levi Saldanha, João Rodrigues, Antonio Carlos Raymundo, José 

Busnardo, Suetônio, Bittencourt, Nicephoro Modesto Falarz, Arthur Borges de 

Macedo, Manoel Mendes Cordeiro e Cândido Natividac|e. O subinspetor é 

profissional ‘escolhido a dedo’, cargo de confiança; para Prieto cabia aos 

subinspetores levar o estímulo a ambientes onde reinava a apatia (PARANÁ, 1923, 

p. 31), ou melhor, o subinspetor deveria ser:

profissional habilitado e abnegado, capaz de cumprir fielmente com as ordens recebidas e 
ao mesmo tempo em condições de influir no ânimo do professor para que decididamente 
mudasse de hábitos e, resolutamente, convencido da grave responsabilidade moral e 
material, deitasse ombros à tarefa, sem desfalecimentos, para que se abrisse uma nova era 
de trabalhos produtivos. (Idem, ibid.)

O cargo de subinspetor é de extrema confiança pessoal do Diretor da 

Instrução Pública e o assento nas qualidades morais é coerente com as demais 

atitudes da Reforma que visava, enfim, reformar por um código moral, os hábitos da 

população. O poder de intervenção dos possuidores desse cargo era bastante amplo. 

Sua atuação não ficava apenas na fiscalização, eles diagnosticavam e propunham 

soluções, recomendavam exonerações e promoções, solicitavam material, 

analisavam a distribuição de escolas por região, confirmando se havia excesso ou 

falta de escolas e se o pedido de moradores era justo de ser atendido.

Principal fornecedor das informações que norteavam as decisões da 

Instrução Pública, o sub-inspetor tinha como atividade central a visita e supervisão a 

escolas, por isso, passava cerca de oito meses ao ano em viagens (geralmente 

dividida em duas etapas de quatro meses). A comunicação com a Inspetoria Geral se 

dava geralmente por carta. Prieto tentou estabelecer que, em cada localidade por 

onde passasse, o subinspetor enviasse, por telex, uma comunicação comprovando

29 É muito provável que outros sub inspetores, à exceção de Antonio Carlos Raymundo, Nicephoro Modesto 
Falarz e Arthur Borges de Macedo, tenham vindo de São Paulo junto com Prieto Martinez.
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sua estada no local. Tal controle também tinha sua razão de ser, pois nem sempre a 

confiança depositada foi atendida e houve, por exemplo, o caso extremo de um 

subinspetor que saiu para visitar a região norte do Paraná (Jaguariaíva e região) e 

não enviou mais notícias. Após algum tempo, Prieto já preocupado, pois as viagens 

para aquela região eram extremamente inseguras, sujeitas a assaltos, etc, 

comunicou-se com todas as autoridades locais e confirmou que o subinspetor não 

havia passado por lá. Alguns dias depois, colegas o avistaram no Rio de Janeiro, 

assistindo aos festejos em honra a S. M. Rei da Bélgica que visitava o país 

(PARANÁ, 1922, p. 33).

Aos poucos Prieto institui um boletim que deveria ser preenchido pelos 

subinspetores e assinado pelos professores em todas as escolas. Nesse boletim 

deveria ser anotado: as condições das salas de aula, suas dimensões, se propriedade 

do Estado ou particular, o valor do aluguel; o n° de alunos matriculados, o número 

de presentes no dia da visita, os analfabetos, em quanto tempo os demais se 

alfabetizaram; o estado sanitário e o asseio da sala e dos alunos, o nível de interesse 

dos moradores pela educação dos filhos, a necessidade de outras escolas para 

atender à comunidade e uma apreciação resumida do valor da escola (PARANÁ, 

1923, p. 34). Nos mapas mensais e relatórios anuais das escolas, os professores 

também deveriam mencionar quando e por quem a escola foi visitada.

As viagens de inspeção, muitas vezes, transformavam-se em aventuras e as 

dificuldades de deslocamento eram o principal problema. A grande maioria destas 

viagens era ainda feita a cavalo. O próprio Prieto Martinez fez várias incursões ao 

interior, principalmente à região norte, parte de automóvel, parte a cavalo 

(PARANÁ, 1923, p. 86). Os subinspetores faziam-se acompanhar de tropeiros ou 

vaqueanos como, às vezes, chamavam. Geralmente contavam com a ajuda de 

prefeitos e câmaras municipais para deslocamento interno30 e levavam, no mínimo,

30 A falta de colaboração em alguns municípios é objeto de críticas veementes dos subinspetores e de 
acusação de ausência de patriotismo.
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dois dias entre uma cidade e outra, comiam e pousavam na casa de quem estivesse 

mais perto na estrada. Chuvas, tempestades, dificuldades para atravessar rios são, 

por vezes, relatados. Para realizar a inspeção regular em um município como São 

José dos Pinhais deslocando-se inclusive aos domingos um inspetor gastava mais de 

trinta dias (PARANÁ, 1923, p. 105), acompanhado de um guia.

O grande medo dos subinspetores era avançar para Oeste. Prieto relata uma 

viagem sua para Guarapuava: “Não é sem dificuldade, principalmente nos dias 

chuvosos; que se vence a longa estrada, que a liga a Ponta Grossa num percurso de 

trinta léguas. (...). A subida da serra é deveras penosa. Carroças paradas (...)31. 

Passageiros empurrando carruagens atoladas os autos com os radiadores 

fumegantes.” (PARANÁ, 1923, p. 91).

Perto de Reserva (centro do Paraná) Prieto e seus companheiros de viagem32 

depararam-se com grupos indígenas à noite (PARANÁ, 1923, p. 99). Homens de 

ciência, que, em sua maioria, compunham discursos pedagógicos fundamentados em 

autores estrangeiros, defensores de emblemas da civilização e do progresso, não 

hesitaram em demonstrar sua fragilidade em meio às dificuldades impostas por um 

mundo onde as fronteiras naturais se mostravam muito mais como barreiras a serem 

vencidas. O sub-inspetor Levy Saldanha descreve este sentimento ao ter que passar a 

noite em meio à floresta sob chuva intensa: “... em meio das trevas que esmagavam 

a natureza qualquer ruído nos sobressaltava; no sertão, em noite escura tudo é 

sinistro, horrendo, terrível” (PARANÁ, 1923, p. 144)

Os relatórios dos subinspetores variam muito em estilo e organização, mas 

no geral detêm-se na descrição dos problemas mais graves e de casos pitorescos. No 

que tange à fala sobre as condições das escolas são, em sua maioria, lacônicos. O 

único comentário, por exemplo, feito pelo subinspetor Suetônio Bittencourt Jr. sobre 

a escola feminina de Campo Largo regida pela professora subvencionada federal D.

31 para os animais descansarem.
32 Acompanharam-no nesta viagem Cel. Hildebrando de Araújo, político regional e o professor Fernando 
Augusto Moreira.
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Etelvina M. de Carvalho é: “Esta escola é inteiramente improfíqua” (PARANÁ, 

1923, p. 62). E assim se faz para a maioria das escolas, revela-se o seu julgamento 

sem emitir uma apreciação. Em outros momentos se ressalta, também em frases 

curtas, aspectos da ação da Reforma que não são contemplados pelas escolas, 

representando-as pela negatividade: “não havia, portanto, homogeneidade nas 

classes e uniformidade quanto aos livros adotados” (Levi Saldanha. PARANÁ, 

1923, p. 136). Ou: “...não adota os livros oficializados, seu funcionamento é 

irregular, a matrícula e a freqüência diminutas; não há ordem e falta asseio.” (José 

Busnardo. PARANÁ, 1923, p. 194)

Homogeneidade, regularidade, ordem - esta era uma das facetas da 

modernização apropriada pelos reformadores e seus subinspetores. Agentes centrais 

da Reforma de Ensino, em quem se depositava a expectativa de fazer valer as 

normas, regulamentos e demandas dos Reformadores, os subinspetores, portadores 

do discurso oficial, eram muitas vezes temidos e outras detratados pela imprensa. 

Mas houve um terreno onde sua intervenção e seu embate foram maiores: a 

formatação da atuação do professor.

1.3 Professor: objeto primeiro da Reforma?

Em janeiro de 1922 Prieto Martinez enviava aos diretores dos grupos 

escolares o seguinte ofício:

Sr. Diretor do grupo escolar.

De acordo com as instruções que pessoalmente recebestes, por ocasião da reunião dos 
diretores do grupo do Estado, recomendo-vos:

a) Que não vos afasteis da direção do estabelecimento e que sejais o Io funcionário a entrar e 
o último a sair nos dias de aula;
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b) Que exijaes da zeladora o mais rigoroso asseio em todos os compartimentos, evitando nas
salas de aulas os objetos inúteis que só servem para afear o local e servir de depósito de 
pó.

c) Que observeis as condições de segurança dos edifícios, dando providências toda vez que
houver necessidade de reformas;

d) Que providencieis no sentido de dar aos pátios de recreio agradável aspecto não só quanto à
sua limpeza, mas ainda em relação à sua arborização e plantação de roseiras.

e) Que vos interesseis pelos contos infantis, excelente meio de despertar bons sentimentos e 
de se formar o gosto literário;

f) Que animeis cada vez mais os professores no sentido de se alfabetizar o maior número de
crianças no Io semestre, para que elas possam ler as narrativas dos principais 
acontecimentos da nossa história e independência e acompanhar pela leitura os festejos do 
Io Centenário deste dia glorioso.

g) Que empregueis todos os meios ao vosso alcance a fim de se despertar o amor pelo
trabalho;

h) Que nas lições de educação moral os professores não deixem de dar combate ao vício do
álcool e ao do fumo principalmente ao primeiro que é causador das maiores desgraças da 
humanidade;

i) Finalmente que vos dediqueis para o aumento da matrícula e freqüência escolar.

Na certeza que serei atendido desde já vos apresento os meus agradecimentos por tudo o 
que fizerdes em prol do ensino.

Atenciosas saudações

César Prieto Martinez

Esta é a única menção direta que temos, nos oito anos de relatórios 

consultados, à figura do Diretor do Grupo Escolar. Fruto de uma nova configuração 

do espaço escolar, a figura do diretor ocupa lugar central na Reforma de ensino, mas 

não é sobre ele, especificamente, que recaem as expectativas e tentativas de 

formatação profissional. Isto por que, na maioria dos grupos, o diretor também é um 

professor e é sobre este último que se depositarão as culpas pelo fracasso e as 

esperanças dos resultados almejados pela Reforma de Ensino.

No decorrer do período vemos crescer o investimento simbólico na figura 

do professor. O professor tem papel central nesta reforma como agente reformador, 

mas também como reformado . Lysimaco em 1923 lembrava: “é bem conhecido o

33 Rosa Fátima de Souza mostra que a renovação do ensino no Estado de São Paulo estava calcada em dois 
pilares: a formação dos professores e a adoção do método intuitivo (SOUZA, 1998, p. 158). Esta constatação 
está de acordo também com as intenções da reforma de ensino republicana, como vemos nesta citação de Rui
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aforismo ‘a escola é o professor’”, o professor faz má a sua escola, o contrário 

verifica-se quando o professor é bom. (...) O povo que tem bons professores 

progride porque se educa, e deixa de ser um povo de analfabetps que sabem ler, face 

mais negra e deletéria do analfabetismo” (COSTA, 1995, p. 129).

As representações sobre o professor, embora se almeje, pelo discurso 

pedagógico, uma competência profissional, oscilam entre os extremos do sacerdócio 

cívico e da indolência. Prieto afirmaria em 1920 que, além da formação, “aos 

professores faltam coragem, gosto pelo trabalho e patriotismo” (PARANÁ, 1920, p. 

38). “Temos visto professores normalistas com muitos anos de exercício, em lugares 

pequenos que perderam por completo a energia para o estudo, que desmereceram 

intelectualmente tomando-se verdadeiros sertanejos” (Idem, p. 22). Abandonado e 

degenerando, ao professor faltaria também responsabilidade, regularidade. Era 

preciso criar novos hábitos: “já é um hábito faltar as aulas” (Idem, p. 6), criar uma 

disciplina de horários e programas e criar uma rotina “sem licenças, sem atestados, 

sem substituições” (Idem, p. 47). Nos relatórios salienta-se as dificuldades do 

professor em se adaptar a essas mudanças.

O regime de licenças foi o primeiro alvo das novas exigências introduzidas 

pela Reforma. Ao olhar dos Reformadores não haveria nenhum critério definido 

para a concessão de licenças. O controle sobre o número de licenças será o primeiro 

enffentamento entre os reformadores e os professores. A maioria das licenças 

relatadas eram concedidas por sessenta dias. Havia também o problema das ‘licenças 

falsas’ levantado pela maioria dos subinspetores, especialmente Levi Saldanha e 

Suetônio Bittencourt Jr.: “sou de parecer que a inspetoria geral do ensino necessita 

de tomar o registro destas licenças mais completo e perfeito, de forma que cada 

professor licenciado possua um documento autêntico que comprove sua idoneidade” 

(BITTENCOURT JR., PARANÁ, 1923, 182).

Barbosa: “Reforma dos métodos e reforma do mestre: eis, em uma expressão completa, a reforma escolar 
inteira; eis o progresso todo e, ao mesmo tempo, toda dificuldade contra a mais endurecida de todas as rotinas 
- a rotina pedagógica” (apud SOUZA, 1998, p. 39)
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Na maioria das vezes, a comprovação das licenças se dava por uma 

declaração dos subinspetores distritais que, como já vimos, não eram vinculados à 

administração estadual. A perseguição ao excesso de licenças se enquadra no plano 

mais amplo das metas de formação do hábito do trabalho (PARANÁ, 1923, p. 30) 

que significou, em primeiro lugar, formatar a profissão de professor como dedicação 

integral. São vários os relatos de professores, principalmente do sexo masculino, que 

exercem outras atividades concomitantemente ao trabalho no magistério. Desta 

forma, além de escolas nomeadas, mas que não funcionam - escolas em que “não há 

livro de chamada, não há cadernos enfim, não há escola” (SALDANHA Levi. 

PARANÁ, 1923, p. 176) -, os inspetores encontram localidades onde os professores 

se fazem substituir por meninos ou meninas alfabetizados ou por seus próprios 

filhos. Em Paranaguá, um professor normalista, proprietário da cadeira, coloca uma 

menina para reger a escola e aparece algumas vezes no ano para conferir como estão 

as coisas (PARANÁ, 1923, p. 15). Levi Saldanha relata também a visita a Campo 

Largo onde encontrou “a escola a cargo de uma menina -  filha do professor -, e que 

nada sabia” (Idem, p. 178). Em outros lugares, como Valadares e Porto D’água, 

crianças são improvisadas em junho, no momento da inspeção e, segundo os 

inspetores, não conhecem o livro, nem a professora. Em muitos casos o professor 

não se encontra: “a escola estava fechada e o professor na roça” (BUSN ARDO, 

José. PARANÁ, 1923, p. 214). Ao assumir o cargo Prieto já denunciava 

irregularidades: aulas que eram para iniciar em janeiro e começavam em fevereiro 

com irregularidades e paradas freqüentes (PARANÁ, 1921, p. 31). Assim a detecção 

de “escolas fechadas, abandonadas, sem freqüência, professores ausentes 

substituídos por pessoas da família”34 justificava uma intervenção mais drástica e a 

necessidade de investimento na atividade docente como profissão moral.

34 Aos poucos os inspetores vão tendo um certo ‘jogo de cintura’, quer dizer, vão tolerando um pouco mais 
certas práticas como, por exemplo, o caso de uma professorinha adolescente encontrada dando aula numa 
colônia muito afastada, cobrando 1$500 por aluno, com 25 alunos na turma. Diante de tal desprendimento 
material o subinspetor não toma nenhuma atitude perante a escola. (PARANÁ, 1923, p. 83-84) Havia outras
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Além da questão da regularidade e cumprimento do trabalho a competência 

profissional do professor também será colocada em xeque. Não deixava de causar 

espanto aos inspetores que visitavam as escolas do interior que professores 

ministrassem aula sem nenhum conhecimento metodológico. Assim, as agruras e os 

vícios de sala de aula são denunciados constantemente pelos inspetores que narram 

histórias, a seus olhos, pitorescas.

Conduzido à classe dos alunos mais adiantados pedi a respectiva professora que 
examinasse os alunos em história sobre um ponto qualquer de importância. Ela disse-me 
que o único ponto bem sabido era o de capitanias e abrindo uma velha história de 
perguntas e respostas de Lacerda entrou a ler as perguntas para ouvir as respostas 
decoradas. Ingenuamente aproximou o livro dos olhos para eu me certificar que não havia 
uma só omissão de palavras do compêndio. Pobres professores, pobres pais, pobres 
crianças! Crescem decorando, gastando inutilmente as parcas energias dos seu cérebro não 
formado, habituam-se a colocar na memória frases do texto como quem ingere um 
remédio desagradável e não se educam, não se instruem, não se preparam para a vida. 
(CARVALHO, Rubens de. PARANÁ, 1921, p. 38).

Desta forma, para os reformadores, era preciso construir uma identidade 

profissional aos docentes que passasse pelos valores desejados pela Reforma. A 

repressão com a caça às licenças, transferências e demissões continuava. Mas, a 

atividade repressora não funciona o tempo inteiro, os reformadores já  sabiam que 

isso era válido para as crianças e aplicariam este princípio também aos professores. 

Era preciso fazer com que os profissionais da educação cumprissem suas obrigações, 

que agora abarcavam horários, programas, estatísticas de rendimento e necessidade 

de formação moral do aluno, movidos por uma atividade febril não por imposição, 

mas nutridos “pelo prazer de ser útil à infância de sua terra e ao próprio futuro da 

Nação”. (PARANÁ, 1923, p. 32).

A intenção de “...mudar hábitos, regenerar costumes, modificar caracteres” 

(PARANÁ, 1922, p. 39), então, aplicava-se antes ao docente e depois ao aluno. Ao

subcategorias profissionais toleradas, por que úteis como é o caso dos professores ambulantes que 
contratavam seus serviços por seis meses até que estivesse “ajeitada uma turma” (Idem, p. 105).
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professor nas longínquas regiões sertanejas arraigado à rotina de um ensino 

contraproducente” (PARANÁ, 1921, p. 115) propunha-se uma racionalidade 

baseada na eficiência e na economia do tempo: “o problema do professor primário 

no Brasil é ensinar bem, isto é, de modo que o aluno saiba uni. dia utilizar, na vida 

prática o que aprendeu, e ensinar no menor tempo que for possível, isto é, de modo a 

não gastar três anos para ensinar o que deveria fazer em um ano” (COSTA, 1995, p. 

105).

Competência pedagógica, ritmo de trabalho, regularidade, retidão moral, 

espírito de sacerdócio patriótico, são estas qualidades que definirão as novas 

representações sobre o professor primário. A propósito da figura do professor, os 

subinspetores eram instruídos a observar e anotar os seguintes aspectos em seus 

relatórios: a assiduidade, a decência no modo de se vestir, o pendor natural para o 

magistério, o grau de adiantamento de seus alunos, a consideração que dele faz a 

comunidade35 e as reclamações que tem a fazer [sem grifo no original] (PARANÁ, 

1923, p. 35).

Destaca-se a idéia de pendor natural, pois as representações sobre o 

professor também oscilarão entre o pendor ou dom e a formação profissional, 

apresentando-se como um problema não resolvido para os reformadores. O 

investimento na formação do professor ideal que os reformadores almejavam dava- 

se através das Escolas Normais. A inauguração das Escolas Normais de Curitiba, de 

Paranaguá e Ponta Grossa reveste-se de grande aparato cívico e patriótico. A 

formação de normalista será, no período, signo de status e, pelos discursos, atestado 

de competência profissional. No entanto, seria interessante, diante do 

antibacharelismo36 vigente no período, perguntarmo-nos que profissional se 

pretendia que fosse a normalista. Infelizmente, tal investigação ultrapassa a fronteira 

de nossa pesquisa, mas, para se ter uma idéia, a reforma da Escola Normal proposta

35 Há alguns relatos de professoras ‘incompatibilizadas’ com a comunidade.
36 Sobre a questão do anti-bacharelismo discutiremos mais adiante no capítulo II.
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por Lysimaco divide o curso normal em Geral (três primeiros anos) e Especial (dois 

últimos anos), sendo este o derradeiro para formação profissional. A separação da 

Escola Normal do Ginásio paranaense, que se dá a partir de 1922, é parte deste 

grande projeto de profissionalização da atividade docente que 6e diferenciará tanto 

pela sua ênfase técnica como por um forte enfoque na formação cívico-nacionalista, 

revestindo a profissão de um caráter missionário nacionalista-civilizador. Na 

inauguração da Escola Normal de Curitiba, Lysimaco já expressava a intenção de 

formar o professor capaz “de guiar o espírito infantil através das atividades sociais, 

de incutir-lhe vigor e energia, de acentuar-lhe com fervor as legendárias virtudes de 

nossos antepassados, fazendo-o respeitador das sagradas tradições brasileiras, 

tomando rija e severa a têmpera de seu caráter” (COSTA, 1995. p. 120).

Diferente por seu prestígio perante a sociedade, por uma formação técnica, 

evidenciada pelas doze metodologias que compõem o Curso Especial, por uma 

formação moral-cívico-patriótica exacerbada, apontada pelos discursos e, talvez, até 

por sua origem social, a nova normalista formada nos ideais da Reforma será 

profissional bem vista e modelo para os grupos escolares. Entretanto, ao que tudo 

indica, a quantidade de formandas esteve muito aquém da demanda durante toda a 

década de 1920. O grande problema estava em suprir as vagas nas escolas do 

interior e entre os reformadores discutiam-se leis que obrigassem a prestação de 

serviços para as recém-formadas, pelo menos por algum tempo, em escolas 

afastadas das cidades.

Contudo, se a implantação de Escolas Normais representava investimento de 

altíssimo custo e servia para formar uma elite dentro da Instrução Pública, restaria 

ver o que se oferecia no quesito formação profissional aos demais professores. 

Prieto aos poucos implantou um sistema de palestras nas férias; uma das primeiras 

delas, já no início da década de 20, tratava de:

Como se distingue o falso do verdadeiro professor.
O que é preciso fazer para desempenhar bem o cargo:
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Em relação às facetas do ensino.
Em relação ao governo escolar.
Em relação à responsabilidade com seus concidadãos e a Pátria.
Com relação à distribuição e aproveitamento do tempo, regularidade do trabalho, 
resultados que devem ser alcançados durante o ano.
Em relação à importância do ensino de Geografia37 (PARANÁ, 1920, p. 21).

Como se pode ver a formação profissional não era separada da consciência 

de certos deveres no exercício da profissão. O tema das palestras de Prieto poderiam 

traduzir-se também em ío que a nova direção da administração estadual espera de 

você'. Lysimaco continuou e ampliou os cursos de férias e realizou dois grandes 

congressos, um estadual e outro nacional, de educação. Todavia, é muito difícil de 

observar a quem atenderam estes cursos e eventos. Provavelmente, se pensarmos 

nos professores subvencionados das escolas das colônias, das escolas isoladas do 

interior, nos professores citados e criticados pelos subinspetores o que concluiremos 

é que eles não foram e nem poderiam ter sido atendidos por esse formato de 

capacitação profissional. O mesmo se pode dizer quanto à iniciativa da biblioteca do 

professor montada por Prieto Martinez. Cada professor poderia emprestar um 

exemplar, mediante solicitação à inspetoria de ensino, durante um mês. Em 1923, a 

biblioteca contava com 49 obras.

Tabela IV. Obras da biblioteca do Professor, 1923 (O ENSINO, 1923, p 137)
Autor Obra
A. Peixoto Noções de Hygiene
Armstrong Lições de Moral
Austregésilo Educação da Alma
Basile Inspecção Escolar
Bergson Conscience
Binet L’Ame et le Corps de l’Enfants
Bomfim Pedagogia
Bomfim Psychologia
Bremond Lectures Pédagogiques

37 Estas instruções são passadas a professores e aos candidatos a vaga no magistério público.



Campos Educar
Campos Casa de Pais Escola de Filhos
Carré Pédagogie
Choisnard Education Psychologique <
Compayré Pédagogie
Compayré Histoire de la Pédagogie
Compayré Psychologie 2 vols
Compayré Education
Compayré Organisation
Costa Ensino Primário
Dalon Exercises pour les Enfants
Danysz Energie Psychique
Dufestel Hygiene Scolaire
Duprant La Morale
Fleury Corps et l’Ame de l’Enfant
Foucault Psychophysique
Friedel Pédagogie
Geenen Psychologie
Godin Croissence
Gouillet Morale des idées
James Psychologie
José
Veríssimo

Educação

Juliot Education de la Mémoire
Lacerda Geographia
Lavasseur Enseignement Primaire
Lima História da Civilisação
Malapert Psychologie
Parker Palestra
Patri Escoles de Demain
Paulhan Volonté
Payot Aos Professores
Pieron Evolution de la Mémoire
Poitrinal Pedagogia
Prof. (?) História da Pedagogia
Queyrat Logique
Rabier Philosophie 2 vols
Rayot Psychologie
Spencer Educação
Toulouse Technique Psychologique 2
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vols.
Toulouse Como Educar o Espírito

Sem questionarmos a possibilidade que tinham, a maior parte dos 

professores, de leitura dessas obras, em sua maioria em francês38, é provável que a 

boa iniciativa acabasse atendendo somente aos professores dos grupos escolares da 

capital. Uma tentativa mais ampla de levar formação aos professores foi a criação da 

Revista O Ensino que circulou de 1922 a 1924. Não conseguimos os dados de 

tiragem, mas a inspetoria se dispunha a enviar um exemplar a todos os professores 

do Estado. Para se ter uma idéia de o que se discutia na Revista apresentamos uma 

tabela de conteúdos dos exemplares a que tivemos acesso39.

Tabela V. Revista “O Ensino”, ano I, n° 1. Publicação da inspetoria geral do ensino 
_________________ no Paraná. Curitiba 1 de janeiro de 1922__________________

Título Autor
1. apresentação
2. O que o Paraná tem feito nestes últimos 
dois anos.

Da memória apresentada ao 
secretário geral do Estado pelo 
inspetor geral do ensino.

3. A Vida de um Gênio: Beethoven Ezequiel Ramos Junior.
4. Como devem ser feitos os ditados Rubens de Carvalho -  sub-inspetor 

de ensino
5. Inspeção médico-escolar: moléstias e 
afecções mais comuns nas escolas

Dr. Mário Gomes - Inspetor médico- 
escolar

6. América Latina Euclides de Lima - lente da Escola 
Normal de Pirassununga

7. A princesa Redentora Cesar Martinez.
8. Educação higiênica: o perigo dos 
mosquitos

Dr. Luiz Medeiros

9. O Ensino de Geografia Suetonio Bittencourt Junior -  diretor 
do Grupo Escolar de Ponta Grossa

38 Em sua proposta de Reforma da Escola Normal, Lysimaco suprimiu o curso de francês, alegando ser este 
um laxo com o qual o Estado não podia arcar e que do ponto de vista técnico seria melhor o alemão e dentro 
de questões práticas para o Estado, além do alemão, o polonês e o italiano para atender às colônias.
39 A análise do conteúdo da Revista está diluída por todo o trabalho.
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10. A Nacionalização das Escolas Henrique A. Ribeiro -  sub-inspetor 
de ensino

11 .0  Método Expositivo Nicolau Meira de Angelis -  diretor 
do grupo de Tibagi.

12. Pedagogia Prática Antonio Carlos Raymundo
13. Congresso Interestadual de Ensino Rubens de Carvalho
14. Cousas Diversas ****************************

Tabela VI. Revista O Ensino ano II n° 2. Curitiba, abril de 1923
1. Rui Barbosa Levy Saldanha
2. As Alegrias do Trabalho discurso pronunciado pelo professor 

João Lourenço Rodrigues, diretor da 
escola profissional feminina de São 
Paulo

3. Notas sobre o programa de Geografia Rubens de Carvalho Diretor da 
escola normal de Cuiabá

4. método prático para organizar um núcleo 
de escoteiros adequado ao ensino da 
ginástica moderna.

Tenente Aristóteles Xavier

5. um administrador exemplar (do livro “Vida Escolar”)
6. Necessidade da constante leitura César Martinez (provavelmente)
7. Os Jogos Infantis. (trabalhado apresentado por várias 

alunas da Escola Intermediária da 
Capital) - 13 anos

8. Pedagogista e Educador Prieto Martinez
9. Pensamentos e Máximas
10. Higiene da vista Dr. Mario Gomes
11. A Instrução no Paraná Caetano Munhoz da Rocha
12. Jerusalém Paschoal de Moraes
13. Assistência Dentária Escolar
14. Cousas Diversas

Tabela VII. O Ensino Ano III, n° 1 Curitiba, agosto de 1924.
1. A Escola Sertaneja Levy Saldanha
2. Grandes vultos da nossa História: Duque 
de Caxias

S. B. Junior
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3. Inteligência e instinto N. Meira de Angelis - Lente da 
escola Normal Primária de Ponta 
Grossa

4. 0  ensino primário no Estado do Paraná: 
seu desenvolvimento e causas que concorrem 
para seu retardamento.

Fernando Augusto Moreira- diretor
do Instituto Comercial;

5. Instrução Popular Dr. Sebastião Paraná - Lente 
Catedrático do Ginásio Paranaense

6. Festa da Bandeira Oswaldo Pilloto -  lente da Escola 
Normal Secundária

7. Triste caso Mário Gomes -  inspetor médico 
escolar

8. Lobinhos e Bruninhas Aristóteles Xavier -  instrutor técnico 
dos escoteiros

9. Jogos Infantis Lisette Villar de Lucena - (aluna da 
Escola Intermediária)

10. 0  Ensino da Higiene na Escola Primária Meneleu Torres -  diretor da Escola 
Normal de Ponta Grossa.

11. Sinais Diversos Capítulo traduzido pelo professor 
Levy Saldanha da versão espanhola 
“Lo que somos y lo que podemos”

12. Professor João Lourenço Rodrigues C. M.
13. Sentenças e Máximas Morais de La 
Rochefocuauld
14. Cousas Diversas

Tabela VIII. O Ensino. Ano III n° 2. Curitiba, setembro de 1924.
1. A Festa da Primavera: lição para crianças. César Martinez
2. Um documento de valor. Mensagem de Carlos de Campos 

(presidente de São Paulo) ao 
Congresso após a retirada das forças 
revolucionárias de SP.

3. Um administrador exemplar do livro “Vida Escolar” (no prelo)
4. 0  Ensino da Linguagem César Martinez
5. Respeitemos a vida! Dr. Mário Gomes
6. 0  Barão de Macahubas *****************
7. A Primavera J. Busnardo
8. A Primavera Sem autor
9. 0  Rio S. Francisco e Paulo Affonso. Amadeu Colombo
10. Os ichthyophagos dos sambaquis Romário Martins
11. Grandes Vultos da Nossa História: S. B. Junior
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Visconde de Cayrú.
12. Organização Sanitária Escolar pelo Dr. J. P. Fontenelle do 

Departamento Nacional de Saúde 
Pública

13. Visões do Passado Iracema E. Santo
14. Metodologia da Matemática Aracy Abreu -  Professoranda
15. Pedagogia Conclusões de Alfredo Binet, no seu 

livro Idéias Modernas. - Tradução de 
Iracema Espírito Santo

16. Metodologia da História Victoria Del Gáudio Grassi 
(professoranda)

17. Independência do Brasil para alunos dos 
2o e 3o anos

Adelaide Mattana Villa 
(professoranda)

18. A Superstição do Caboclo L. S.
19. Fábulas de La Fontaine
20. Cousas Diversas

O investimento na divulgação de informações e discussões pedagógicas 

insere-se também no conflito que se trava entre o professor com experiência e a 

necessidade de estudo e renovação. Não importa o tempo de prática “estudar é dever 

de todos os professores que o querem ser”, afirmava Prieto em 1923 (O ENSINO, 

1923, p. 27). Entretanto, não obstante qualquer tentativa de investimento em 

formação, não será a competência intelectual ou técnica a principal representação 

construída ou desejada sobre os professores. O dom, o pendor natural para o 

magistério será critério principal para distinguir o bom do mau professor. Levi 

Saldanha em relatório enviado a Prieto exemplifica bem isto: “...bem sei que a 

característica do professor não é o grande saber, mas a dedicação que vem de um 

pendor natural pois conforme dizeres de V. Exa. , ‘quem não nasceu para formar 

alma e corações, inutilmente trabalhará: ao invés de construir, só poderá demolir” 

(PARANÁ, 1923, p. 116).
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É também este o critério para se fazer os poucos elogios40 aos professores de 

que se tem notícia pelos relatórios. No povoado de São Roque, o professor Zacharias 

Martins construiu a escola e mobiliou-a com o parco vencimento de professor 

subvencionado (60S000), a descrição que dele faz Levi Saldanlia é reveladora: “sabe 

pouco, é verdade, porém possui o característico tão falado dos bons educadores -  o 

amor profissional e, concomitantemente, a condição essencial de sucesso. (...) 

Laborioso e probo, Zacharias Martins, é o professor que afina com os nossos 

desejos” (Idem, p. 125)

Por estas características o subinspetor pede para efetivá-lo por nomeação. 

Mas, Zacharias também é especial por outra situação, trata-se do único professor do 

sexo masculino elogiado nos relatórios do período, o que nos coloca a pensar sobre 

as relações entre a afirmação do professor como profissão moral pautada pela 

vocação e a feminização do magistério. Alcides Munhoz, Secretário Geral do 

Estado41, em discurso proferido como paraninfo da turma de normalistas de 1923 e 

em palestra intitulada Missão da Professora, também a convite das normalistas, em 

1926, explicita a vocação feminina para o magistério42. Antes, porém, enfatiza o 

compromisso e o caráter de missão que perfará o destino das futuras professoras: “o 

diploma que acabais de receber é um título de compromisso para com o Estado para 

com toda Pátria brasileira” (PARANÁ, 1925, p. 339). “Nós [professores] é que 

garantimos a honra e a integridade da Pátria porque só nós é que sabemos ou 

podemos fazer brasileiros” [grifo nosso] (PARANÁ, 1926, p. 400).

Assim, ao mesmo tempo com um compromisso com a Pátria e principal 

instituidora desta mesma Pátria, a professora deveria agir “preocupando-se um 

pouco menos com aquilo que deve ensinar do que aquilo que deve inspirar” (Id.

40 A inspetoria institui um prêmio aos melhores professores pelo correto cumprimento dos deveres e número 
de alunos alfabetizados (PARANÁ, 1922. p.89). Nos elogios aos professores salienta-se também o asseio da 
sala de aula. Os prêmios são entregues na data símbolo de 19 de dezembro pelo próprio governador.
41 2o cargo em importância, abaixo apenas do governador.
42 O discurso de Alcidez Munhoz é bastante interessante, pois reflete um pouco das expectativas de um 
administrador que não pode ser considerado um ‘profissional da educação .
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Ibid.). Isto porque “a inteligência pode falhar ao homem, o sentimento, jamais43” 

(PARANÁ, 1925, p. 340). E, citando Mirabeau, Munhoz coroava: “a escola é o 

império do cérebro. A professora é o templo do coração” (Idem, p. 339). Desta 

forma, a eficácia do processo educativo dependerá “muito mais'do coração feminino 

do que de todos os métodos criados pela pedagogia ou psicologia” (Idem, p. 343) e o 

magistério tomar-se-á “o complemento da maternidade” (Idem, p. 339): “bem sei 

que vosso coração é um coração de mulher. Ou sois mães também, ou sois filhas, ou 

irmãs, ou esposas ou noivas. (...) Mães e professoras. Ambas são mães. Uma no Lar, 

outra na escola” (PARANÁ, 1926, p. 404).

Deste ponto de vista a formação e a capacidade intelectual obviamente 

ficavam em segundo plano: “conclui-se, pois, que a professora não necessita de 

conhecimentos vastos e vários das ciências humanas para cumprir a sua missão. É 

suficiente, é mais que o suficiente que ela obtenha o diploma de curso normal e que 

seja, minhas senhoras, permiti que vo-lo diga, que seja mulher” (PARANÁ, 1926, p. 

406).

Mas, afinal, o que significa ser mulher nesse contexto? “É ser pura, meiga, 

dócil, amorosa”. Diante de reivindicações e transformações que se anunciam, 

Munhoz acrescenta: “ser mulher é não ser feminista”. Pois isto seria um afastamento 

da natureza: “mulher feminista é mulher masculinizada. (...) Essa inversão é a 

degenerescência dos sexos, é a revolução social, é o completo abastardamento, do 

corpo e do espírito humanos” (Idem, p. 407).

Os reformadores, Prieto e Lysimaco, também discutirão esta questão, 

evidentemente, não explicitando de forma tão exacerbada representações em tomo 

do papel social de homens e mulheres e da ameaça que mudanças nessas 

expectativas representariam. Lysimaco já examinava o problema da feminização do 

magistério em 1923 e, para ele, o desempenho do magistério já  não poderia servir

43 Este projeto de educação pelo sentimento será muito caro aos reformadores, especialmente a Prieto, como 
veremos mais adiante.
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àquele que devia prover o sustento da família, indicando a desistência do sexo 

masculino da profissão.

\

Daí, a deserção dos homens das escolas normais, deserção que se observa em toda parte: 
em Buenos Aires, para uma escola normal de professores, contam-se dez [escolas?] para 
mulheres; no Rio, em São Paulo, etc., os homens fogem do exercício do magistério 
primário.
(...) Entre nós, depois da fundação da Universidade, raro é o homem professor que não 
transforma o sacerdócio do ensino primário que o Estado lhe confiou, em degrau de 
escada para os cursos superiores, com grave prejuízo para a educação do povo (COSTA, 
1995, p. 130).

Conseqüentemente, seria expressa a destinação dos cargos às mulheres por 

conta dos baixos salários, cabendo, assim, aos reformadores motivá-las, não pelo 

profissionalismo, mas por representações que associariam a função à nobre missão 

de gestante do futuro da nação. “Portanto, é fatal e promissor; à mulher paranaense 

está reservada a nobre missão de assegurar aos escolares uma educação nacional, e 

de lhes ministrar um mínimo de conhecimentos concretos e úteis, que os iniciem na 

vida laboriosa e fecunda, e que tomem cada paranaense um fator real do progresso 

brasileiro” (Idem, ibid.).

Prieto também detectava uma fuga dos homens do magistério: “há 

infelizmente, no Brasil, um verdadeiro menosprezo pela carreira de professor

primário principalmente tratando-se de homem ” (PARANÁ, 1924, p. 8).

Entretanto, ele defendia que isso fosse solucionado a partir de um plano de carreira 

que privilegiasse os professores em exercício no magistério para os cargos 

administrativos nos grupos e proporcionasse ascensão natural para a Escola Normal 

e o Ginásio.

De qualquer forma, o magistério foi considerado profissão não-rentável no 

período44, mas é difícil explicitar o que significava isso para a época. Para se ter uma

44 Esta posição absolutamente consciente para os reformadores. Lysimaco afirmaria que: “o professor 
primário não deve fazer do exercício do seu cargo um mero ofício para viver; precisa por, acima das funções
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idéia, ainda que pequena, para comparação relatamos alguns dados na tabela a 

seguir, retirados da receita do estado para o período 1920-21. (LEI n° 1998, 1920)

Tabela IX: Professores primários e condição salàrial
N° de
professores

Cargo Classe45 Salário mensal

168 Normalista Ia 2400
46 2a 2760
6 3a 3120
52 Efetivo Ia 1440
67 2a 1800
21 3a 2160
10 Provisório 1200

Tabela X: Percepção salarial de Alguns outros ofícios da Diretoria do Ensino
Público para efeito de comparação.

Cargo Salário
mensal

Inspetor geral de 
ensino

9600

Sub-inspetor 4800
Datilografo 2400
Porteiro 2160
Contínuo 1800
Servente 1200
Lente do ginásio 4800

No período 1921-22 são listados outros cargos como: 15 professores 

adjuntos - com salário de 960 - e 150 professores subvencionados - salário: 720. 

Com o normalista recém formado ganhando o mesmo que o datilografo e cerca de

que exerce, um pouco de alma patriótica e de sentimentos nobres em favor de seus irmãos, como ofício, o 
exercício do magistério, todos o sabem, não dá para fazer fortuna...” (COSTA, 1995, p. 130)
45 Pelo que conseguimos constatar, a classe correspondia ao tempo de trabalho: 3o classe: 20 anos, 2o classe: 
10 anos.
46 Estes valores perdurarão até o ano de 1927 quando há um aumento proporcional para todo o funcionalismo.
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um terço dos professores - caso dos subvencionados - ganhando muito menos que o 

servente, a tese da pouca atratividade salarial se confirma. O problema se dá quando 

se cruza esta conclusão com a percepção da feminização da profissão. FARIA 

FILHO (2000) rejeita o argumento dos baixos salários para o abandono dos homens 

do magistério. No terceiro capítulo de seu livro ele afirma que nunca houve uma 

piora no salário dos professores, aos menos no século XX, e que, conseqüentemente, 

os salários já eram baixos à época do ingresso maciço das mulheres no magistério 

público.

No Paraná, segundo Fernando Augusto Moreira (O ENSINO, 1924) houve 

uma redução dos vencimentos dos professores em 1918. Mas, quiçá isso não seja 

significativo. O que, talvez, o professor Faria Filho deixe de considerar é que é nesse 

período que se forma a idéia da profissão de professor com consciência da dedicação 

exclusiva47. Ao que tudo indica no Paraná, no período anterior às Reformas de 

Ensino, boa parte dos professores, principalmente do sexo masculino, não tomava o 

magistério como profissão única. A Reforma passará a exigir esta dedicação, 

inclusive pelo sem número de atividades extras que envolverão a prática docente no 

ensino primário, como a preparação e organização das atividades cívicas, por 

exemplo. Este dado pode contribuir também para entender este processo de, 

utilizando termo cunhado por Faria Filho, desmasculinização do magistério, 

reforçando a tese da pouca atratividade financeira.

E evidente que o caminho da feminização é simétrico e reforçado pelas 

representações em tomo da mulher como a mais capacitada naturalmente para 

prover uma literatura para o coração, com a formação dos sentimentos, das almas; e 

pela identificação do masculino com o bacharelismo e o cientificismo abstrato tão 

repugnados pela Reforma. Todavia há também que se considerar que o exercício do

47 Souza também constatou que “O ritmo incessante de revisão e produção de novas concepções imprimiu 
novas dimensões ao exercício do magistério, provocando mudanças no trabalho docente. Ser professor passa a 
pressupor um profissional atualizado, estudioso, dinâmico. Ensinar não consiste mais em um oficio artesanal 
que implica a posse de um saber duradouro” (SOUZA, 1998, p. 206).
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magistério pode ter significado um maior grau de liberdade e dignidade à mulher do 

que o tradicional papel de esposa e ‘dona do lar’ que a sociedade de então lhe 

reservava e, talvez, a única saída aceita socialmente. Como mostrou Rosa Fátima de 

Souza, ser professora “para algumas mulheres indubitavelmente significou uma 

nova maneira de ser no mundo e novas possibilidades de inserção social” (SOUZA, 

1998, p. 69).

Desta maneira, para atingir ao seu ideal formador para a Nação, os 

Reformadores pensaram a ampliação do sistema público de instrução, acompanhada 

de fiscalização intensa, na qual o professor seria o primeiro a passar por este 

processo de intervenção com vistas à mudança de hábitos e à racionalização de 

práticas cotidianas. As expectativas sobre este mesmo professor oscilaram entre o 

pendor natural para uma educação pelos sentimentos e a profissionalização que, não 

podendo ser estimulada pela contrapartida salarial, foi incentivada pela construção 

de representações em tomo da missão cívico-patriótica de instituir a Nação. Será 

assim que as representações em tomo da escolarização e da profissão docente, 

produzidas pela sociedade em diversas instâncias, apropriadas e veiculadas pelos 

reformadores, aos poucos, não sem conflitos, adquirirão estabilidade e pesarão na 

expectativa geral do que é escola e do que é ser professor.
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2. PROJETO FORMADOR: O QUE E COMO SE PRETENDIA ENSINAR
NAS ESCOLAS

Todo mal como tpdo bem de um país, 
vem" da escola primária.

Levy Saldanha

A crença na educação como redentora da Nação e até como possibilidade de 

instauração de um novo mundo move o discurso dos reformadores. Mas, este 

acreditar reflete também o desejo de controlar, dirigir o movimento do mundo - que 

começa a dar seus passos de aceleração - e lhes foge à direção. A escolarização 

passa então, para eles, a significar, ao mesmo tempo, um modelo de ação pública 

capaz de forjar um novo ideal de cidadão. Nas palavras de Lysimaco:

Um governo (...) se não cuidar paralelamente da educação de seu povo. criando nele 
através de boa escola, o hábito do trabalho produtor, procurando resolver o problema 
fundamental do analfabetismo, que exige, não só o ensino das noções indispensáveis para 
que cada um seja um bom cidadão e tenha um conhecimento elementar que o tome apto 
para a luta pela vida, como também aperfeiçoamento de suas qualidades morais, 
intelectuais e físicas, então esse govemo não terá sabido fazer o seu povo aproveitar as 
largas estradas, os portos amplos, as possibilidades industriais e agrícolas, as escolas 
superiores... (...) (COSTA, 1995, p. 123).

Direito do cidadão e obrigação do Estado ou direito do Estado e obrigação 

do cidadão, a escola pública se faz condição, pré-requisito, para que qualquer outra 

ação do Estado seja eficaz. A obrigatoriedade do ensino primário será pauta de 

discussão durante toda a década de 1920 e, como veremos no capítulo seguinte, 

tomar-se-á um dos principais temas do Primeiro Congresso de Ensino Oficial 

(1926) e da I  Conferência Nacional de Educação (1927). Ao ver de muitos agentes 

da escolarização, inclusive dos professores, a baixa freqüência às aulas e a pouca 

escolarização da população brasileira se daria pela impossibilidade de entendimento
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do valor da instrução por parte dos pais. Daí a necessária obrigatoriedade legal da 

freqüência às aulas para as crianças em idade escolar, com as respectivas punições e 

restrições de cidadania para quem não a cumprisse.

No entanto, os agentes estatais - governador, inspêtores, diretores da 

instrução - sempre se opuseram veementemente à obrigatoriedade de ensino. 

Conscientes da impossibilidade do Estado em fornecer escolas a todos Levy 

Saldanha48, Rubens de Carvalho (O ENSINO, 1922), Prieto Martinez49 (PARANÁ, 

1923) e Munhoz da Rocha50 escreverão artigos, provavelmente, em reação a uma 

opinião pró-obrigatoriedade que se fez crescer no período. Para estes, a baixa 

freqüência escolar ou o grande número de analfabetos será muito mais culpa da 

estrutura, do modelo e, sobretudo, dos profissionais que lidam com a educação do 

que dos pais. Vejamos o que diz Prieto:

A obrigatoriedade não tem razão de ser. Será uma medida inepta, absurda, desnecessária. 
(...) Há analfabetos no Brasil por que não há escolas. A escola que se queixar de falta de 
freqüência deve ser condenada por que o seu professor é inábil, incompetente ou relapso 
no cumprimento dos seus deveres. Escola bem orientada, com trabalho eficiente, 
localizada no centro da população, há de ter alunos, por força. (...)
O que precisa o Brasil é de escolas e não de obrigatoriedade porque esta nem poderá ser 
posta em prática (PARANÁ, 1923, p. 358).

Rubens de Carvalho, rejeitando a obrigatoriedade do ensino, vai, no mesmo 

caminho de Prieto, enfatizando que antes da obrigatoriedade era preciso promover a 

eficiência do sistema escolar pela profissionalização e moralização dos 

profissionais:

48 “O ensino obrigatório é medida de que não precisamos como bandeira de salvação..." (O ENSINO, 1922, p. 
6).
49 Prieto se mostrava sensível a um projeto de alfabetização mínimo para todos como foi proposto em São 
Paulo pela Reforma Sampaio Dória (1918). Segundo ele: 1) É melhor 2 anos que nada; 2) Há pouco recurso; 
3) Evitaria o elitismo nas cidades em detrimento do campo; 4) As crianças do campo precisam ajudar os pais 
(PARANÁ, 1923, p. 53).
50 “... qualquer disposição de lei determinando a obrigatoriedade do ensino, seria uma verdadeira afronta 
atirada a um povo que assim compreende a necessidade de instrução” (O ENSINO, 1923, p. 165).
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... e, acima de tudo e antes de tudo promover pela moralização do funcionalismo, pelo 
aperfeiçoamento da capacidade profissional dos mestres, pela adoção de métodos, 
horários e programas convenientes, o gradativo aumento da eficiência escolar.
(...) Tivéssemos nós a convicção de que em todos os atos haveria o inabalável propósito 
de se superpor a coletividade ao indivíduo, o princípio aos interesses das facções, o útil ao 
pomposo, e bem baseados seriam os cálculos mais otimistas que fizermos em tomo do 
amanhã brasileiro (O ENSINO, 1922).

Dentre os reformadores Lysimaco é o único que oscila quanto à 

obrigatoriedade. Em 1925, lamenta a falta de “leis mais imperiosas” (PARANÁ, 

1925, p. 188) que tomassem obrigatória a freqüência e no Primeiro Congresso de 

Ensino Oficial permite e incentiva discussões em tomo da obrigatoriedade do 

ensino. Entretanto sabemos que o discurso também depende do lugar de onde se está 

dizendo e, por suas práticas - e também pela ausência de argumentos sólidos-, é 

provável que todos os reformadores, se não tivessem as dificuldades impostas pela 

administração da máquina estatal pela frente, também estivessem engrossando o 

coro da maioria dos discursos sobre a educação no período que convergiam para a 

obrigatoriedade.

2.1 Mudança pedagógica: uma questão de método?

Quando falavam em mudança no interior da escola, os reformadores sempre 

se referiam a método, embora, como estamos vendo desde o primeiro capítulo, a 

intervenção nos hábitos dos participantes do processo de escolarização e, por 

conseguinte da população em geral, que pretendiam promover era muito maior. Mas, 

o acento na metodologia revelava uma primeira recusa comum aos reformadores, 

que pode ser resumida na expressão: anti-bacharelismo. No campo da educação esta 

expressão podia referir-se, em primeiro lugar, aos, simplesmente, teóricos. Nos
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discursos, nas homenagens que se prestam a grandes educadores sempre se destaca o 

mérito do homenageado em não ter sido apenas um teórico: “não foi apenas um 

ditador de regras e teorias pedagógicas” afirmava a Revista O Ensino em 

homenagem ao Barão de Macahubas51 (O ENSINO, 1924, p. 202). Também na 

revista, Prieto operava a distinção entre o pedagogista e o educador. “O pedagogista 

é um doutrinado no terreno fácil da teoria. O educador é um artista e um herói. (...) 

O pedagogista deixa livros. O educador deixa compêndios vivos, exemplos que 

frutificam”. (O ENSINO, 1923, p. 150). Rousseau foi um pedagogista. Herbart 

também. Já Pestalozzi foi educador e Locke conseguiu ser os dois (Id. Ibid.).

Contudo, a recusa do simplesmente teórico traduzia-se em um exemplo mais
52concreto no campo da educação: o professor catedrático . O modelo do lente do 

Ginásio com seus saberes enciclopédicos, e um sem número de conhecimentos 

abstratos (na visão dos reformadores, é claro) era constantemente oposto a um 

modelo de ensino fundamental com um caráter muito mais prático, quiçá utilitário. 

O I  Congresso Nacional de Educação aprovou menção honrosa, com aplausos, aos 

professores primários do Brasil e recusou a mesma menção aos professores 

secundaristas, o que revela que esta concepção é disseminada entre os que lidam 

com a instrução fundamental. Na sua reforma da Escola Normal, Lysimaco propôs e 

aprovou a eliminação do concurso para contratação de professores. Seu intento não 

dissimulado era eliminar a possibilidade de aprovação do professor catedrático, a 

partir de seu currículo e de seus conhecimentos teóricos, em favor de um 

profissional com menor cabedal intelectual, mas com disponibilidade de adaptar seu
CO

perfil aos ideais da Reforma .

51 Educador católico do período monárquico brasileiro.
52 Rosa Fátima de Souza fala também da figura do mestre-escola “da palmatória e do compêndio", dos tempos 
do Império; embora não se encontre referencia a esta representação em nossas fontes cremos que a recusa ao 
modelo do bacharel abarcava também esta noção.
53 Há que se atentar igualmente para que no afastamento dos professores do Ginásio na nova Escola Normal, 
Lysimaco exclui também grandes lideranças do campo intelectual paranaense e muitos dos seus opositores. 
Blanck Miguel insinua que o conflito ideológico anti-clericais e católicos foi determinante na composição do 
novo quadro da Escola Normal. Neste caso pode-se incluir na lista de “afastáveis”, Dario Velloso, professor
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No entanto, a maneira encontrada pela Reforma de escapar do bacharelismo, 

do cientificismo abstrato era enfatizar o método: “não resta a menor dúvida que os 

métodos, bem processados, representam o que de melhor tem um aparelho escolar” 

(PARANÁ, 1920, p. 6). Desde finais do século XIX e início, do século XX, no 

Brasil, a psicologia se tomaria o alicerce principal sobre o qual se edificaria uma 

ciência da educação (MARGOTTO, 2002), a ponto de Prieto afirmar, já em 1921, 

que “o ensino modemo obedece às leis do desenvolvimento psíquico” (PARANÁ, 

1921, p. 21). Ora, para os reformadores, respeitar esse desenvolvimento era 

estabelecer um método que se harmonizasse com os potenciais de experiência 

sensorial das crianças, que partisse do concreto para o abstrato - esse método era “o 

método analítico ou intuitivo, pois harmoniza-se com a formação natural do 

raciocínio, obedece às leis psíquicas, tem em mira guiar o aluno para que ele mesmo 

aprenda, prefere a idéia à palavra, o todo às partes; em suma, a análise como ponto 

de partida para o percurso de qualquer conhecimento, a síntese como conseqüência. 

(...)” (PARANÁ, 1924, p. 19).

Rubens de Carvalho também assinalaria o que se entendia por método 

intuitivo:

Em todo o ensino, o caminho a seguir deve ser este: passar do conhecido para o 
desconhecido, do simples para o complexo, do concreto para o abstrato, do presente para o 
remoto, da observação para as generalizações.
(...) A letra, para nós, é mais simples do que a palavra, porquanto a palavra é uma 
combinação de letras. Mas para a criança a letra é uma abstração e nada representa, ao 
passo que a palavra é sempre o símbolo representativo de uma idéia.
Este é o ensino verdadeiramente proveitoso, aquele que parte dos conhecimentos que a 
criança adquiriu pelo exercício natural de seus sentidos, e os vai aumentando de novas 
noções, novas idéias, de novas imagens, de novas concepções. (O ENSINO, 1923, p. 125- 
127).

de História da Escola Normal até então, Sebastião Paraná (Geografia) e até Prieto Martinez (Pedagogia e 
Psicologia). Dario Velloso é expoente maior de uma vertente sui generis, mas de grande peso na 
intelectualidade paranaense principalmente nas duas primeiras décadas do século XX: o anti-clericalismo. 
Três obras referenciadas ao final deste trabalho são interessantes para entender este movimento, o já clássico, 
de Carlos Balhana, Idéias em Confronto-, de Tatiana Marchette, Corvos nos Galhos das Acácias-, e Maria 
Lúcia de Andrade. Educação, cultura e modernidade: o projeto formativo de Dario Velloso.
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Os reformadores possuíam, então, consciência do método que queriam 

implantar nas escolas. O método intuitivo54 toma-se espinha dorsal dos discursos 

pedagógicos da Reforma e podemos resumi-lo com Margotto: “o que une todos 

esses diferentes entendimentos sobre o método intuitivo, que vigpraram durante esse 

período, são dois pressupostos básicos: um deles é que a intuição é a base de todo o 

conhecimento humano e o outro, uma conseqüência desse, é aquele que afirma 

serem os sentidos as portas de entrada de todo o conhecimento” (MARGOTTO, 

2002).

Reis Filho nos clareia que a essência desse método será “a ‘lição de coisas’, 

mediante a qual a criança não só adquire conhecimentos dos objetos que a rodeiam, 

no ambiente, como desenvolve a intuição, isto é, o poder de observação que, por sua 

vez, conduz ao desenvolvimento mental do aluno” (Apud FARIA FILHO, 2000, p. 

96). Para Rosa Fátima de Souza é preciso ver a Lição de Coisas como “a 

condensação de algumas mudanças culturais que se consolidaram no século XIX: 

uma nova concepção de infância, a generalização da ciência como forma de 

mentalidade e o processo de racionalização do ensino” (SOUZA, 1998. p. 162).

Entretanto, a própria idéia que se fazia em tomo da lição de coisas poderia 

ter um entendimento bastante diverso. Era prática comum aos subinspetores realizar, 

nos grupos escolares, aula modelo com o intuito de demonstrar as vantagens das 

novas metodologias. O subinspetor Antonio Carlos Raymundo em uma aula modelo 

ministrada ao 4o ano do grupo escolar Oliveira Bello, na presença de professorandos, 

tomou como ponto de partida ou como as “coisas” da lição a pulga, o piolho e o 

percevejo. Na extensa aula que se estendeu por dois dias seguidos a maior parte do 

tempo foi tomada pela taxonomia, com termos científicos da botânica e da zoologia, 

seguida dos conselhos sobre a importância do asseio diário.

54 Segundo Resende (2002) o chamado método intuitivo tem sua origem na discussão pedagógica européia 
do século XIX, especialmente em Pestalozzi, e, no Brasil foi primeiramente amplamente discutido em São 
Paulo à época da Reforma da Escola Normal em 1890.
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Tal postura evidencia bastante o que era apreendido pela idéia chamada 

lição de coisas: aproveitar-se de um objeto concreto para dele abstrair 

generalizações científicas, conselhos práticos e lições morais. No entanto isto nos 

parece bastante distante daquilo que Faria Filho considerou como guerra contra o 

ensino abstrato, contra as preleções de difícil compreensão ao aluno, à decoração, à 

memorização sem sentido” (FARIA FILHO, 2000, p. 166). O que há de concreto 

nesse trabalho é justamente a preleção moral que faz referência a hábitos e costumes 

da população.

Os professores também tendiam, em boa parte das vezes, a tomar todo o 

conteúdo destas ‘aulas modelo’ como padrão a ser seguido, sem abstrair a questão 

do método. Prieto se irritava com essa atitude. Para ele as aulas de alguns 

professores eram “tão uniformes que as lições seguiam invariavelmente um só 

padrão empregando cada professor a mesma lição, com as mesmas palavras. Ouvir 

aqui ou ali alguma aula era ter-se a impressão exata de um mesmo disco aplicado a 

diferentes máquinas falantes (...)” (PARANÁ, 1924, p. 18).

Pela prescrição tentava solucionar o problema “se de fato for um educador 

das bases fundamentais do método, tomará o ensino variado, de ano para ano, de 

lição para lição,, acrescentando, suprimindo, substituindo, inovando, em suma, de 

maneira a não lucrar somente o aluno, mas o próprio professor que se compraz em 

dar uma feição variada e, portanto mais simpática às suas lições” (PARANÁ, 1924, 

p. 19).

De qualquer forma, poder-se-ia objetar que os novos métodos não chegavam 

a concretizar-se plenamente nas escolas por falta de formação ou mesmo por 

resistência por parte dos docentes. Referindo-se ao entusiasmo que grassava entre as 

alunas que faziam sua formação na Escola Normal de Curitiba já na década de 30, 

Marilda Iwaia demonstra que nos estágios “tão logo envolviam-se com novas 

formas de ensinar, deparavam-se com uma realidade escolar com métodos
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tradicionais e hostil ao entusiasmo e desejo de mudanças” (IWAYA, 2001. p. 106- 

107).

Circe Bittencourt pôde afirmar para o ensino ginasial e secundário do estado 

de São Paulo que “as inovações metodológicas não eram sequer pensadas no 

cotidiano escolar. A escola não sofreu alterações quanto às relações entre 

professores e alunos e desses com o saber. O aluno continuava a ser desafiado 

apenas em sua capacidade de sair-se bem nas provas orais e escritas” 

(BITTENCOURT, 1990, p. 69). É difícil arriscar esta mesma afirmativa para o 

ensino primário paranaense. O número de cursos, palestras e, principalmente, o 

investimento na formação específica do curso Normal não poderiam ter sido 

completamente inócuos. Mesmo assim, havemos de considerar que à maioria dos 

professores os discursos metodológicos poderiam soar algo muito distante de sua 

realidade e que a maneira como eles se apropriavam e aplicavam essas prescrições 

estaria muito distante da idéia original; e, mesmo para os reformadores, a ênfase no 

método estava mais próxima dos discursos do que das práticas, pois havia coisas 

mais urgentes a se fazer em matéria de reforma de ensino.

Já vimos que um dos critérios com maior peso para definir a qualidade de 

ensino era o resultado obtido nos exames de final de ano. Infelizmente, não tivemos 

acesso ao conteúdo desses exames para determinar se eles privilegiavam algum tipo 

de raciocínio, mas o acento na alfabetização e na leitura, no período, era evidente. 

Aliás, era também para a alfabetização que o método intuitivo conseguia ter 

exemplos mais práticos. Havia livros didáticos com o método analítico, para 

alfabetização e os inspetores, em sua observação metodológica, tomavam esses 

critérios como parâmetro.

O subinspetor José Busnardo ao encontrar um professor de escola isolada 

que não desenvolvia trabalho compatível com os novos métodos pedagógicos, 

manda-o estagiar em um Grupo Escolar. Ao voltar à mesma escola para uma 

segunda inspeção anual relata da seguinte maneira o que encontrou: “após 5 meses
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fiz nova visita à sua escola, constatando o negativo resultado de sua prática, pois sua 

escola continuava no mesmo rotineiro sistema do a, e, i, o, u.” Em outra passagem, 

associa método, postura do professor e baixa freqüência: “o professor, de chapéu

enterrado na cabeça, passeava em presença de 7 alunos dos 22 matriculados, que 

assentados em um velho banco, soletravam com altas vozes o a, e, i, o, u da cartilha 

de H. Ribeiro” (PARANÁ, 1923, p. 226).

Nessas passagens também acrescenta-se um novo elemento à avaliação: a 

associação do método aos manuais didáticos recusados ou recomendados pela 

reforma. O subinspetor continua: “é uma escola que conta com a matrícula de 40 

alunos, porém constituída de analfabetos, portanto, o mais adiantado não lê ainda em 

as Páginas Infantis” (Idem, p, 192).

Desta maneira, comparado com as aulas modelo e as demais prescrições e 

programas de ensino, o livro didático será o elemento mais próximo do professor na 

tradução de o que e como se deveria ensinar.
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2.2 Por entre programas e livros didáticos

A educação é a operação pela qual uma alma 
forma outra alma, um coração outro coração.

Jules Simon, citado por Prieto Martinez

Em 1921, Prieto Martinez publica novo programa de ensino para a escola 

pública. Os Códigos de Ensino del915el917  previam a existência de um Conselho 

Superior do Ensino Primário que seria responsável, principalmente, pelos programas 

de ensino e pela escolha de livros didáticos. Nos documentos de 1920 a 1928, não há 

nenhuma menção à existência de tal conselho e o que se pode deduzir é que o

programa foi elaborado por Prieto e a escolha dos livros didáticos também se deu a

critério dos reformadores, Prieto e Lysimaco. O novo programa de ensino também 

não faria qualquer referência ao programa anterior que foi publicado em 1916.

Junto com o novo programa, Prieto publicava suas instruções aos 

Professores Públicos do Estado do Paraná (PARANÁ, 1921c) onde expressava as 

diretrizes gerais e os objetivos imediatos da ação pública em tomo da educação. 

Comparando-se os programas de 1916 e 1921 pode-se apontar quatro aspectos que 

se diferenciam no último: a maior visibilidade dos conteúdos de moral e civilidade; 

a organização disciplinar como plano determinante na prescrição; a presença do 

discurso católico e a indução a um nacionalismo acentuado não mais apénas pelo 

civismo, mas pelo ufanismo, expresso também num ‘apelo ao coração’.

No programa de 1916, nomes de disciplinas como História, Geografia e 

Aritmética aparecem, mas precedidos e englobados em prescrições formativas que 

lhes são anteriores. O plano disciplinar não é determinante na organização do 
currículo. Já o programa de 1921 é todo organizado por disciplinas e por dentro 

delas é que se caminha por conteúdos e orientações.
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Tabela XI: Quadro de disciplinas - Programa de 1921
Ia série 2* série T  série 4* série |
Leitura Leitura Leitura Leitura
Linguagem oral Linguagem oral Linguagem oral Linguagem oral
Linguagem escrita Linguagem escrita ! Linguagem escrita Linguagem escrita
Caligrafia Caligrafia Caligrafia Caligrafia
Aritmética Aritmética Aritmética Aritmética
Geometria Geometria Geometria Geometria
Geografia Geografia Geografia Geografia
História Pátria História do Brasil | História do Brasil História do Brasil
Instrução Moral e 
Cívica

Educação Moral e 
Cívica

| Instrução Moral e 
i Cívica

Educação Moral e 
Cívica

Ciências Física e Ciências Física e | Economia Ciências Físicas e
naturais - Higiene naturais - Higiene j doméstica naturais - Higiene
Música Música | Ciências Físicas e Música

Desenho Desenho j Música Desenho
Trabalho manual Trabalho manual i Desenho Trabalho manual
Exercícios Ginástica | Trabalhos manuais Ginástica
ginásticos 1
Trabalhos com Trabalhos com | Ginástica Trabalhos com
agulha para a seção 
feminina

agulha para a seção 
feminina

agulha para a seção 
feminina

| Trabalhos com
j agulha para a seção 
| feminina

O programa de 1921 chama os conhecimentos escolares de ‘matérias’ e cada 

qual traz prescrição específica. De acordo com o ideal de racionalização da reforma 

em curso são prescritas aulas de cada matéria com duração de 10 a 25 minutos, sem 

intervalo entre uma e outra (à exceção do recreio de 20 minutos). A organização do 

conhecimento escolar em matérias ou disciplinas é fruto de um movimento que se 

consolida no final do século XIX. Segundo Chervel o termo disciplina aparece, 

primeiramente, em estreita ligação com as finalidades do ensino definidas pela 

escolarização do final do século XIX. Após a primeira guerra mundial o termo se
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estabiliza tomando-se apenas uma rubrica que classifica os conhecimentos 

ensináveis (CHERVEL, 1990).

A organização disciplinar é também um processo em tangência com um 

movimento de estabilização das disciplinas acadêmicas de referência, mas, é 

conseqüência, sobretudo, da racionalização que a trajetória da escolarização veio 

fazendo a partir da metade do século XIX, principalmente na Europa. Não sendo 

este um estudo de história do currículo ou das disciplinas cabe-nos apontar apenas 

alguns encadeamentos que a organização do programa de ensino de 1921 nos trouxe.

A posição ocupada por uma disciplina, no programa de 1921, em relação às 

demais variava conforme a ênfase do projeto formador entre duas possibilidades: a 

instrumentalização para a leitura e o enquadramento moral. Teoricamente, na 

reforma, as disciplinas teriam importância igual na formação dos futuros cidadãos. 

Todavia, nas prescrições percebe-se que, dependendo do objetivo a ser alcançado, 

algumas ocupam caráter estrutural e outras se caracterizam como complementares.

Nas suas instruções aos professores, Prieto já destacava o que seria central 

para a Reforma:

O lema, pois, de toda escola, seja da cidade ou da aldeia, deve ser a cartilha, a escrita e os 
números. O principal cuidado do professor consistirá em cuidar com especial dedicação 
das crianças que não sabem ler. Elas constituirão, doravante, uma classe distinta para a 
qual não negaremos a nossa dedicação, o nosso esforço, o nosso sacrifício até. Com ela 
gastaremos o melhor do nosso tempo, por ela daremos as nossas melhores energias. 
(PARANÁ, 1921c, p. 4)

Assim, a alfabetização e a capacitação para a leitura ocupariam lugar central 

na atividade dos professores e as demais disciplinas deveriam entrar como 

complementação amena: “ensinai, pois, a ler, a escrever, e a contar, sem vos 

esquecerdes que durante o horário escolar, para amenizar e completar o ensino, 

deveis lecionar a História, a Geografia Pátria e todos os conhecimentos que visam 
preservar a saúde contra a doença, ou aconselhar a cura dos males que nos afligem” 

(Idem, p. 5).
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As demais matérias de ensino entravam no horário escolar em momentos 

cuja atenção e capacidade de concentração das crianças, para os reformadores, seria 

menor: “o segundo período, em geral, não rende tanto porque a criança depois de 

duas ou três horas de aula sente-se cansada. As aulas de caligrafia, desenho, ciências 

naturais, geografia e história, podem ficar para o segundo período e devem ser dadas 

em conjunto tanto para os atrasados como para os adiantados” (Idem, p. 6).

Ora, se estas matérias poderiam ser localizadas em horários de maior 

cansaço, conseqüentemente demandariam menor esforço intelectual, podendo ser 

absorvidas de maneira mais fácil. Assim temos dois núcleos distintos. O primeiro do 

‘ler-escrever-contar’ que ocupa os primeiros horários e tem caráter central, 

estruturante, pelo qual o professor e os alunos seriam cobrados de maneira mais 

concreta e sua aprendizagem considerada mais visível. De outro lado, teríamos as 

demais disciplinas que, dentro de um projeto civilizador, funcionariam como 

conselhos tanto na racionalidade do comportamento e na profilaxia - como é o caso 

da economia doméstica e das ‘Ciências-higiene’, como na formação de condutas 

civilizadas e de um ‘coração nacional’ como a instrução moral e cívica, a história e a 

geografia.

No entanto, as orientações práticas, as prescrições que colocam as demais 

disciplinas entre os saberes mais fáceis ou mais leves não nos devem deixar enganar: 

o modelo de homem que se quer atingir está nelas contido. Na prática, os dois 

blocos funcionam como complementares, üm não poderia existir sem o outro. O 

simples alfabetizar poderia ser perigoso e surtir efeito contrário ao desejado. Alcides 

Munhoz argumentava que saber ler seria também ter acesso aos livros subversivos, 

às idéias de revolta, à descrença. “O desenvolvimento isolado da inteligência, 

aumenta o mal, não o destrói” (PARANÁ, 1927, p. 400). Desta maneira, a boa 

formação e a felicidade dependeriam de se ter recebido uma educação da alma.

O próprio projeto de escolarização seria uma forma de evitar que a infância 

ficasse à mercê dos interesses particulares das famílias. Para Munhoz, na família a
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criança recebe instrução que forma paixões políticas, jacobinismo, fanatismo. 

Citando Aimé Martin, Munhoz diria que “as impressões da infância levam sempre à 

paixão por um partido, por um interesse e nunca pela verdade” (Idem, ibid.). A 

educação, então, deveria se dirigir à superação dos particularismos encontrados nas 

famílias, levando em consideração que “a humanidade tem dois pólos: o da verdade 

e o da beleza. Num deles ela é regida pelo exato, noutro pelo ideal” (Idem, p. 401). 

O primeiro seria da escola secundária e superior, qual seja o da elite. Já “na escola 

primária a infância é educada pelo pólo do ideal, pela compreensão do civismo, pelo 

amor da Pátria”. A formação do país precisaria dos dois pólos: “o Brasil necessita de 

brasileiros sábios e de brasileiros patriotas” (Idem, p. 410).

Entretanto, a ênfase na alfabetização também poderia significar um choque 

de realidade por parte dos administradores da instrução pública, revelando a 

impossibilidade de fornecer uma educação integral para todos. O próprio governador 

Caetano Munhoz da Rocha ressaltava que “não sendo possível dar a todos uma 

instrução integral, que ao menos se ensine a ler e escrever” (O ENSINO, 1923, p. 

164). Apesar dessas alegações, não constatamos no Paraná qualquer tentativa oficial 

de redução do período oferecido para educação primária, como foi o caso do Estado 

de São Paulo na Reforma Sampaio Dória, que propôs a redução de quatro para dois 

anos no ensino público gratuito oferecido pelo Estado.

Contudo, a relação dos saberes elementares do ler-escrever-contar com as 

demais disciplinas não se presta a uma dicotomia simplista. Muitos autores já 

apontaram que as próprias cartilhas de alfabetização e livros de leitura traziam 

conteúdos cívico-patrióticos55. O que diferenciava o primeiro do segundo grupo era 

a questão do método. As discussões em tomo das metodologias foram muito mais 

explicitadas em tomo do ler-escrever-contar. Restaria saber se para as outras 
disciplinas a orientação metodológica seria a mesma. Tendemos a considerar que se

55 RAZZINI (2002), por exemplo, demonstra que as cartilhas de alfabetização no início no início do período 
republicano já refletiam as novas diretrizes de ensino na escolha do conteúdo: próximo do universo escolar 
infantil e de cunho patriótico.
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a orientação intuitiva foi válida para se pensar algumas disciplinas, o mesmo não 

pode ser dito para as disciplinas ligadas mais especificamente ao projeto de 

formação moral.

As matérias de ensino qüe intentavam mais explicitamente a modificação de 

costumes e a inculcação de um nacionalismo afetivo na prática discursiva se 

prestavam muito mais a conselhos úteis do que a saberes abstratos. Mesmo uma 

disciplina como as ‘Ciênciàs-higiene’ que serviam de modelo clássico para a lição 

de coisas acabavam por culminar nos conselhos em tomo da alimentação, do asseio 

individual e dos efeitos nocivos do fumo e do álcool. A ênfase dada pelo subinspetor 

Antonio Carlos Raimundo, em sua aula modelo, na taxonomia reflete apenas uma 

parte da prescrição curricular do conteúdo de Ciências. Pelo relatório dos 

subinspetores percebe-se que a intervenção nos costumes e a profilaxia acabavam 

por ser aprendizagens muito mais valorizadas ainda que não fossem facilmente 

verificáveis nos exames oficiais.

Além das Ciências-higiene, apenas a Geografia apresentava esta 

característica dupla: com uma certa ênfase na observação, prestava-se ao método 

intuitivo, mas por conta do culto ufanista à natureza também poderia ser considerada 

disciplina de formação moral. O objetivo central da disciplina era apresentado no 

programa como sendo o de ‘despertar admiração e entusiasmo pela pátria’. 

(PARANÁ, 1921b, p.7). O mesmo princípio foi explicitado nas Instruções aos 

Professores: “a Geografia e a História proporcionarão à infância os meios 

indispensáveis para conhecer, compreender e amar o Brasil de ontem de hoje e de 

amanhã” (PARANÁ, 1921c).

Entretanto, no que tange ao ufanismo, a disciplina História desempenharia 

papel mais central. A História foi tratada como elemento principal na construção de
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um sentido para a Nação56. Circe Bittencourt já havia identificado este aspecto da 

ação em tomo da instrução pública republicana em São Paulo: “a interpretação 

histórica produzida para a escola primária, em sua versão oficial, valeu-se das 

configurações fundamentais que explicitam a presença da história como disciplina 

escolar obrigatória, ou seja, a construção de uma imagem de nação e de povo” 

(BITTENCOURT, 1990, p. 132).

A disciplina História pode ser vista como a legitimadora da construção 

nacional, mas ela nem de perto teria exclusividade nesse processo, outras disciplinas 

e outras atividades escolares recebiam, em menor ou maior grau, a mesma tarefa. 

Bittencourt mostrou que o discurso histórico ultrapassava os limites da disciplina 

sendo elemento de unificação e sedimentação do nacionalismo: “a memória nacional 

a ser transmitida pela escola, dentro da política educacional que se elaborava, 

deveria ser única e coesa. A história como legitimadora da tradição nacional, da 

cultura, das crenças, da arte, do território”, possuía uma tarefa que não poderia ser 

cumprida apenas pelo professor de história do ginásio ou pelo professor primário” 

(Idem, p. 27).

Assim os livros de leitura, as demais disciplinas, as atividades extras como 

festas, desfiles, etc. cumpriam função também de divulgar o conhecimento histórico 

desejado e conseqüentemente consolidar a visão de uma Nação homogênea que 

segue um percurso rumo ao progresso e à civilização.

No programa de ensino paranaense de 1921, o ensino de história nas quatro 

séries tem em comum a ênfase biográfica. Por exemplo, na primeira série prescreve- 

se: “ Ia série história pátria: Conhecimento dos vultos mais notáveis da nossa 

história: José Bonifácio, Pedro I, Pedro II, Ozório, Caxias, Marcilio Dias, Barrozo, 

Tiradentes, Deodoro, Floriano, Rio Branco, etc.” (PARANÁ, 1921B, p. 7).

>6 A associação entre a produção historiográfica, o seu ensino escolar e a construção nacional é já bastante 
estudada podemos citar obras já bastante conhecidas e clássicas para o assunto como Fourct (1989) e Circe 
Bittencourt (1990), até o recente trabalho de Denílson Schcnna (2002) no Paraná.
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Apresentando a disciplina a partir de personagens idealizados desde o 

primeiro contato da criança com a escola, a questão da proximidade com o cotidiano 

e o respeito ao desenvolvimento da criança, tão propalados pelos reformadores, 

ficavam comprometidos. Além do programa, encontramos dois artigos publicados 

na revista O Ensino que propõem uma metodologia para o ensino de História, ambos 

são feitos por formandas da Escola Normal. O primeiro é sobre o Descobrimento do 

Brasil (O ENSINO, 1924) e o segundo sobre a Independência (Idem). Ambos 

propõem narrativas cronológicas e factuais em tomo da genealogia da Nação. O 

primeiro destaca-se por incluir a História do Brasil numa história do “espírito da 

civilização” da qual faz parte, naturalmente, a História de Portugal. Porém a única 

menção que se poderia fazer nestas metodologias para o método intuitivo seria a 

referência à formação da “raça brasileira”, pois partia de uma situação concreta 

(mesmo que idealizada): o povo brasileiro se constitui em uma raça diversa das 

demais nações e isso poderia ser explicado no tempo.

Em artigo também publicado na revista O Ensino, Nicolau Meira de 

Angelis, então diretor do Grupo Escolar de Tibagi propõe um método diferenciado 

para as ‘ciências não-positivas’. Seria o método expositivo: “no ensino das ciências 

não positivas este método tem melhor e mais aplicação, trazendo a grande vantagem 

dos alunos compulsarem menos os compêndios didáticos” (O ENSINO, 1922, p. 

64). O argumento para o uso da exposição é a menor necessidade de utilização de 

'livros didáticos, mas esse método só seria eficiente se conseguisse despertar a 

atividade na mente dos alunos. Desta maneira, a exposição deveria ser “simples, 

leve, empolgante...”. O que Meira de Angelis propunha já se evidenciava nas 

prescrições dos programas e nas intervenções dos demais inspetores: a estruturação 

metodológica das disciplinas que visavam a formação moral em narrativas 

empolgantes, em enlevamento do espírito, em vibração do coração.

O método intuitivo, então, foi clareado para a trilogia ler, escrever, contar, 

somando-se a algumas particularidades das ciências físicas e naturais e da
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geografia57. Na formação moral, o que inclui todas as disciplinas com destaque para 

Instrução Moral e Cívica e a História, mantiveram-se as antigas orientações 

idealistas.

Berenice Corsetti estuda este movimento no Rio Grande do Sul, com um 

olhar mais amplo sobre a sociedade, entendendo-o uma espécie de pacto entre o 

Estado (positivista) e Igreja.

A igreja católica passou a reconhecer a importância da ciência empírica, adotando-a em 
boa parte dos conteúdos que ministrava nas escolas religiosas, no que concerne às 
matérias ditas científicas, enquanto o estado gaúcho manteve, nas disciplinas que tinham 
relação com a formação de valores éticos, morais, sociais e políticos o mesmo padrão de 
estruturação que era adotado pela igreja. (CORSETTI, 2000, p. 191).

Embora o sentido do movimento seja semelhante, neste trabalho preferimos 

chamar esse fenômeno de apropriação58 entre um ideal científico e a necessidade de 

formação ou de civilização da população. Corsetti observou que o currículo da 

maioria das disciplinas, propostas pelos renovadores da educação riograndense, 

obedecia a uma orientação indutiva. A exceção foi feita, principalmente, às 

disciplinas de cunho moral, cujo trabalho se prestava muito mais a uma abordagem 

idealista: “enquanto a reformulação de conteúdo pressupôs a adoção de um caráter 

científico e técnico, para as disciplinas que implicavam a formação de valores 

sociais e políticos, éticos e morais, constatou-se a manutenção das antigas 

orientações idealistas” (Idem, p. 192).

Mesmo tendo havido conflito em tomo das posições católicas em Curitiba, 

não há como delinear posições tão claras em tomo do positivismo e catolicismo.

57 Em artigo intitulado O Ensino de Geografia, Suetonio Bittencourt Junior -  então diretor do Grupo Escolar 
de Ponta Grossa propõe uina metodologia para o ensino da Geografia que revela bem a dubiedade da 
disciplina, pois prescreve pontos de partida metodológicos com situações concretas, mas com objetivos que 
levam à momentos de descrição dos recursos naturais para o aumento do amor à Pátria: “como poderá uma 
criança amar nosso país se não o conhece? Que lhe vale conhecer uma única região, se nem ao menos 
conhece outra mais pobre para ter a satisfação de que é mais feliz? “É pois do conhecimento geral e 
circunstancial da geografia que depende a união desse todo amado que se chama Brasil.” (O ENSINO, 1922, 
p. 58)
58 No sentido atribuído por Chartier da busca de legitimidade de um projeto. As apropriações lambem 
produzem estratégias e práticas sociais.
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Também não há como imaginar que o positivismo doutrinário mantivesse uma 

orientação contrária ao idealismo na formação de valores. Na década de 1920, o 

substrato nacionalista perfará apropriações entre os ideais, encaminhando para 

amálgamas59 que explicitam convergências como a crença no poder renovador do 

Estado e no progresso como afirmação da Nação.

O que se pode concluir é que o movimento no Paraná foi semelhante em 

tomo das duas orientações: por um lado, a intenção modemizadora, em contato com 

as novas pedagogias, a psicologia, o respeito ao desenvolvimento da criança 

representada pelo método intuitivo e, de outro, a necessidade da formação moral, 

dos hábitos civilizados, da mudança de condutas não mais apenas pela repressão, 

mas pela cooptação através da exposição, do convencimento dos sentimentos, do 

coração, que revelava a outra faceta dessa mesma modernidade apropriada pelos 

reformadores do ensino público.

2.2.1 A Nação Civilizada

A escolarização desejada pelos reformadores compunha, então, um amplo 

programa de inserção na modernidade controlada pela civilidade e pela 

capacidade/vontade de engajamento num projeto coletivo representado pelo 

nacionalismo. Esse desejo refletia, antes de tudo, um grande projeto de intervenção e 

transformação social.

Rosa Fátima já demonstrou que o projeto civilizador pensado pela 

escolarização pública poderia ser encarado do ponto de vista da suavização das 

maneiras, da polidez, da civilidade e da dulcificação de costumes. (SOUZA, 1998, p. 

27). O extenso programa de educação moral e cívica de 1921 é um exemplo dessa

~9 As convergências entre catolicismo e positivismo tanto nas teorias sociais como nas atuações já são 
apontadas há algum tempo, ver por exemplo ROMANO (1979)
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intenção. Mesmo considerando que não há uma disciplina específica de educação 

moral e cívica no programa de 1916 e que este conteúdo poderia estar diluído entre 

as demais prescrições, constata-se que em 1921 o programa é muito mais detalhado 

convertendo-se num amplo projeto de estar no mundo ou para o mundo.

A prescrição de conteúdos de educação moral e cívica para 1916 era a 

seguinte:

Tabela XII: Programa de Educação moral e cívica: 1916
f  *1 serie 4 * 3  *■ ♦2 serie m série XÍJr JC ♦4 serie

promover e cultivar 
atos de bondade, 
dignidade, lealdade, 
coragem, firmeza, 
perseverança, 
justiça e 
patriotismo

pequenas noções de 
moral e civismo

continuação 
progressiva das 
noções de moral e 
civismo

Ampliações das 
noções de moral e 
civismo; estudos 
dos pontos 
fundamentais da 
Constituição da 
República 
brasileira.

Se a formação para a civilidade já fazia parte do programa de escolarização 

republicano desde seu início, o programa de 1921 estabelece continuação, 

mostrando com maior especificidade o que se deseja nos comportamentos públicos, 

ampliando e superando os ideais de conduta e de cidadania republicanos.

Tabela XIII: Educação Moral e Cívica - Programa de 1921
1 serie T  série 3* série 4a série
a) pequena historias a) palestras sobre os a) palestras com os a) forma de
adequadas ao deveres para com alunos sobre seus governo.
desenvolvimento da os pais, parentes, deveres em relação
inteligência infantil professores, a si mesmos, à
e que sirvam para colegas, etc. família, à sociedade
despertar Comportamento das e à Pátria.
sentimentos de crianças na escola
amor para com os nas reuniões nas
pobres e infelizes, ruas e nos jardins.
para com os
companheiros,
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irmãos, pais e 
benfeitores.
b) palestras sobre 
noções de 
civilidade que a 
criança precisa 
aprender a observar 
nas suas relações 
sociais.

b) conselhos 
repetidos e 
insistentes sobre o 
modo de se 
conduzir nas ruas 
nas ruas nas casas 
estranhas, etc.

b) dignidade 
pessoal

b) as vantagens do
governo
republicano.

c) observações 
relativas ao modo 
de proceder na rua, 
em casa e na escola.

c) conselhos sobre 
o respeito devido as 
pessoas velhas, aos 
mendigos e 
maltrapilhos idiotas 
e aleijados.

c) demonstração 
dos maus efeitos 
resultantes da 
mentira, da calúnia, 
da inveja, da cólera, 
da preguiça, da 
intemperança, da 
traição, da delação, 
etc.

c) direitos e deveres 
do cidadão 
brasileiro.

d) como tratar os 
mendigos, pessoas 
aleijadas, etc.

d) conselhos sobre 
o modo de tratar os 
animais, bem como 
as plantas das ruas 
e jardins.

d) narração de 
contos que 
despertem na 
criança o amor ao 
bem e o horror ao 
mal.

d) o voto e as 
eleições.

e) conselhos sobre 
o tratamento que se 
deve dar aos 
animais

e) conselhos sobre a 
linguagem a ser 
usada em qualquer 
parte, reprovando- 
se sempre os termos 
indecorosos e 
ofensivos à moral.

e) estorietas sobre 
princípios morais 
ou atos dignos de 
imitação.

e) o júri.

f) o que representa 
a nossa bandeira e 
os deveres que todo 
cidadão tem em 
relação a este 
símbolo.

f) conselhos sobre 
as companhias que 
se devem procurar.

f) a Pátria: deveres 
para com ela.

f) os impostos.

g) datas nacionais g) conselhos sobre 
o mau hábito de 
riscarem as paredes, 
os móveis, etc.

g) respeito à pátria 
estrangeira.

g) a força pública; 
exercito e armada.
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h) a bandeira como 
símbolo de todas as 
aspirações da 
Pátria; significação 
de suas cores e de 
seu dístico. 
Homenagem que 
lhe são devidas.

h) necessidade do 
governo.
Impossibilidade da 
existência de uma 
sociedade sem 
governo. 
Demonstração 
destas verdades por 
meio de exemplos 
fáceis.

h) o serviço militar 
obrigatório.

i) formas de 
governo por que 
tem passado o 
Brasil.

i) a bandeira 
nacional.

j) poderes 
constituídos no 
município, no 
Estado e no país.

j) o estrangeiro e o 
nosso país.

k) as datas 
nacionais.
1) descrição simples 
da nossa bandeira 
como símbolo da 
Pátria.
m) leitura e 
comentários de 
capítulos que visem 
a civilidade.

A disciplina de Educação Moral e Cívica estabelecia, claramente, regras de 

comportamento público que se pretendia também fossem absorvidas para o espaço 

privado. O complementar dessa intervenção dava-se com a disciplina de Economia 

Doméstica, introduzida no terceiro ano, que revelava que o projeto civilizador da 

reforma da instrução pública desdobrava-se também em um projeto racionalizador 

que ambicionava estender-se para além dos espaços públicos.
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Tabela XIV: Programa de Economia Doméstica, 1921
Eçoimmía doméstica 3? ano

a) ordens nas diversas ocupações diárias das famílias.
b) gastos e economia das famílias______
c) organização de uma escrita doméstica____________  _____
d) conhecimento de receitas de utilidade prática.
e) Cuidados higiênicos com as crianças, com os enfermos, com os animais 
domésticos, etc.

A maneira recomendada para levar aos alunos todo esse programa de 

civilidade era a utilização de histórias exemplares. Um dos primeiros atos de Prieto 

Martinez, à frente da Instrução Pública, foi a expedição de um oficio salientando a 

importância dos contos infantis (PARANÁ, 1920, p. 25). Na revista O Ensino 

também se encontram diversas histórias de bons bispos, boas princesas e descrições 

da exuberância da primavera, ou seja, narrativas e descrições que envolvem uma 

aprendizagem pelo apelo aos sentimentos. Esta busca pela civilidade através de um 

discurso afetivo refletia-se igualmente na escolha dos livros didáticos no que 

podemos chamar de uma literatura escrita para o coração.

O livro didático será um dos instrumentos de ensino mais valorizados pela 

reforma. São vários autores (OLIVEIRA e SOUZA, 2000; MORTATTI, 2000) a 

apontar que a cultura escolar republicana consolidou no Brasil uma indústria da 

produção didática. Mesmo no Paraná, surgem alguns autores que produzem obras 

didáticas ou adaptadas para este fim, como é o caso de Sebastião Paraná e Romário 

Martins.

Segundo Circe Bittencourt, o controle da produção didática foi um dos 

dispositivos mais eficientes para o cumprimento do programa (BITTENCOURT, 

1990, p. 124). No Estado de São Paulo os livros destinados à escola primária foram 

submetidos a uma rigorosa fiscalização realizada por uma comissão criada para esse
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fim. Esta comissão avaliou e indicou os livros adotados a partir de 1918. Somente 

em 1935 foi criada nova comissão para rever a literatura didática do curso primário.

Como já vimos, a comissão prevista no Código de 1917 para analisar 

programas e obras didáticas, no Paraná, acabou não funcionando na década 1920. A 

escolha de bons livros didáticos era preocupação para Prieto e dos relatórios da 

instrução pública deduz-se que ele próprio, logicamente apropriando-se da 

experiência paulista, fazia a escolha dos livros indicados. Lysimaco não faz menção 

em seus relatórios dos livros didáticos adotados em seu período. Em suas 

correspondências pessoais encontramos cartas de autores pedindo adoção de seus 

livros. Por exemplo, Mario Zeferino Barroso em carta de 14 de abril de 1927 

oferece para a adoção seu manual de instrução moral e cívica; Lysimaco responde 

encaminhando encomenda oficial de 500 exemplares da obra. Tal atitude indica que 

pode ter havido variação nos livros adotados após 1924.

Em 1920, o trabalho de Prieto inicia-se por detectar os livros didáticos que 

são utilizados nas escolas. São eles60:

60 Já vimos que a análise que Prieto faz da situação que encontra ao assumir o trabalho no início de 1920 
constrói representações que identificam o período com a desordem, a falta de direcionamento e fiscalização, a 
ausência de prescrição e controle. Entretanto, o Conselho Superior de Ensino em 1916 faz prescrição de uma 
série de livros didáticos. Ia série: Cartilha de H. Ribeiro. Método analítico para leitura de Arnaldo Barreto: 2a 
série: Segundo Livro de Felisberto de Carvalho; 3a série: Terceiro Livro de Felisberto de Carvalho, Gramática 
portuguesa de João Ribeiro, Ia Aritmética de Sousa Lobo, Desenho Linear de Abílio Borges, Geografia da 
Infância de Lacerda, O Brasil e o Paraná de Sebastião Paraná, Rudimentos de História do Brasil de João 
ribeiro; 4a série: ‘Autores Contemporâneos’ de João Ribeiro, série completa de cartografia de Olavo Freire. 
Gramática do 2o ano de João Ribeiro, 2a Aritmética de Souza Lobo, Pontos de Nossa História de Veríssimo e 
Lourenço Sousa, Noções de Geometria Prática de Olavo Freire, Ciências Física c Naturais de Maricl. 
Elementos de Agronomia de Hugo Simas. Para os Colóquios: Calkins, Moral na Escola de Julio Payot, 
Coração de Edmundo de Amicis, Constituição Federal de João Barbalho, Festas Nacionais de Rodrigo Otávio. 
Pátria Brasileira de Coelho Netto e Olavo Bilac, Poesias Infantis de Olavo Bilac, Thesouro poético brasileiro 
de Duque Estrada (PARANÁ, 1916).
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Tabela XV: Livros utilizados antes de 1920
TRuío Àtfter
Cartilha i Felizberto de 

j Carvalho
Cartilha Nacional
Cartilha das Mães
Cartilha 1 Thomaz Galhardo

! Primeiro e Segundo j H. Ribeiro
Livro i
Série Rangel Pestana

1 L-----J V í '  “  ............. —

i João Kopke

Prieto identifica todos esses livros como antiquados (PARANÁ, 1920, p. 

13) e descarta a possibilidade de sua utilização. Em substituição a esses, recomenda 

"livros modernos feitos para a inteligência e para o coração da criança” (Idem, 

ibid.):

Tabela XVI: Livros recomendados em 1920
Título Autor
Cartilha Analytico-Sinthetica Mariano Oliveira (na capital)
Ensino Rápido Mariano de Oliveira (nas escolas isoladas e no 

interior)
Páginas infantis Mariano Oliveira
Nossa Pátria Rocha Pombo
Corações de Creanças Rita de Macedo
Primeiro, Segundo e Terceiro | Kopke 
livro
Nossa Terra i Julia Lopes
Porque me Ufano de meu País | Afonso Celso
Saudade 1 Tales de Andrade

De imediato chama a atenção a diferenciação entre os grupos escolares da 

capital e as demais escolas que tinham por indicação um material adaptado, Ensino

61 A série Rangel Pestana não é identificada por Prieto como sendo de João Kopke e nas suas recomendações 
Prieto indica o primeiro, segundo e terceiro livro deste autor o que dá a entender que poderiam se tratar de 
coleções (séries graduadas) diferentes.



Rápido, mesmo sendo grupos escolares no interior. Dentre os livros indicados 

alguns eram distribuídos aos estudantes, outras indicações acabavam por funcionar 

apenas como referência ao professor.

Tabela XVII: Relação de livros fornecidos em 1920
Q uant Livro Autor

19866 Ensino Rápido. Mariano de Oliveira
14290 Páginas Infantis | Mariano de Oliveira
130 2o Livro Rangel
129 Porque me Ufano de meu País Affonso Celso
í 76 Corações de Creanças [ Rita de Macedo

Tabela XVIII: Relação de livros fornecidos em 192162
Q uant Livjro Autor
3317 Ensino Rápido. Mariano de Oli veira
2006 Nossa Pátria Rocha Pombo
2686 Páginas Infantis Mariano de Oliveira
99 2o Livro Erasmo Braga
20_____ Porque me Ufano de meu País Affonso Celso
41 Cartilhas Analíticas Mariano de Oliveira

Tabela XIX: Relação de livros fornecidos em 1922
Q uant Livro Autor
190 | Coração de 

| Crianças
| Rita de Macedo

570 12o livro i Rangel Pestana
922 i Cartilhas Analíticas | Mariano 

i Oliveira
2685 1 Páginas infantis j Mariano 

i Oliveira
1447 j Nossa Pátria 1 Rocha Pombo

62 Os relatórios não esclarecem os critérios de distribuição deste material. As Cartilhas de Ensino Rápido eram 
materiais exclusivamente destinados às escolas isoladas e aos grupos do interior.
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’4591" ” | Ensino Rápido 1 Mariano 
I Oliveira

705 11° Livro 1 Erasmo Braga
762 ] 2o Livro I Erasmo Braga
158 j 1° Livro j João Kopke j
447 i 2o Livro ] João Kopke
91 I Mapa Heráldico 1 R. Martins

Pelas quantidades descritas acima, observamos a prioridade dada às 

cartilhas, ao livro de leitura e, em menor escala, ao livro de História Pátria. Também 

por um cruzamento simples, vemos que a distribuição de livros não chegava nem 

próximo de atender toda a população matriculada. Em 1921, teríamos um total de 

52503 matriculados e somando-se todos os livros distribuídos entre 1920, 21 e 22 

temos 35028. Mesmo considerando que os livros seriam reutilizados de ano para 

ano, qualquer recorte ou cruzamento que se faça, seja por série ou disciplina, a 

defasagem distribuição/matrícula só aumenta.

Mesmo não chegando aos alunos, o peso da indicação oficial fazia dos 

livros didáticos escolhidos uma referência para os professores. Ao final de seu 

mandato Prieto Martinez relata 16 livros que foram utilizados nas escolas durante 

sua gestão. Alguns não constavam das suas prescrições anteriores.

Tabela XX: Livros listados no Relatório de 1923 como indicados durante a gestão 
de Prieto Martinez a frente da instrução pública63.

Autor Titulo
Mariano de Oliveira IEnsino Rápido
Mariano de Oliveira Cartilha Analítica
Mariano de Oliveira____ Páginas de Infantis
Rita de Macedo Barreto 1Coração de crianças
João Kopke Série Rangel Pestana_______ j
Puiggari e Barreto Primeiro e segundo livros.
Erasmo Braga Primeiro e segundo livros

63De 1924 a 1928 não é publicada nos relatórios nenhuma referência aos livros didáticos utilizados.
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Rocha Pombo Nossa Pátria
Rocha Pombo História do Brasil
Afonso Celso Por que me Ufano de meu 

País
Visconde de Taunay Retirada de Laguna
Visconde de Taunay Céus e Terra do Brasil
Waldemiro Potsch História Natural
Creso Braga História do Brasil
Assis Cintra Alma Brasileira
Dr. Mario da Veiga 
Cabral

Pequeno Atlas

Apesar das indicações serem imprecisas, e por vezes até confusas, Prieto 

demonstra bastante preocupação em definir o modelo dos manuais didáticos a serem 

adotados na escola pública. Em 1921, classifica os livros em: a) livros de educação 

moral: contos, narrativas, episódios, etc.; b) livros de educação intelectual: 

fenômenos físicos e químicos, indústrias manufatoras, criação de animais 

domésticos, o plantio e o cultivo da terra, a vida dos animais em geral, indústria 

extrativa, recursos naturais, vias e meios de comunicação, importação e exportação, 

descrição de cidades e estabelecimentos comerciais, cuidados higiênicos, combate à 

doença, as grandes invenções dos inventores, c) organização da família e da 

sociedade, menoridade e maioridade, a nação, seus poderes e suas leis básicas, 

origem de nacionalidades, os grandes vultos da história, episódios e exemplos de 

civismo, a pátria de amanhã e o concurso de seus filhos (PARANÁ, 1921, p. 55).

Todavia, o que ele chama de livros de educação intelectual, ao que tudo 

indica, serão preteridos em relação aos demais. São os livros de formação moral - 

contos, narrativas, episódios - aqueles em que depositará o centro dos discursos, as 

instruções de seu projeto formador. Já em 1920 Prieto Martinez identificava a obra 

de Edmundo de Amicis, II Cuore, como o melhor compêndio de educação e civismo
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que já se publicou. Segundo Rosa Fátima de Souza esta obra teve ampla difusão 

tendo influenciado diversos autores nacionais.

Cuore, título original, trata-se das narrativas em forma de diário das histórias vividas no 
ambiente escolar por um menino chamado Henrique. Por meio dos episódios vividos pelo 
personagem-narrador nas aulas, com os professores, os amigos da escola, a família, são 
ressaltadas lições de patriotismo e exaltadas as virtudes morais, o trabalho e a 
generosidade, além de enaltecer o valor da escola”. (SOUZA, 1998, p. 232).

Ao que parece, esse foi o modelo de livro realmente desejado por Prieto. É 

esse modelo que exemplifica o que intentamos chamar de uma “literatura para o 

coração”. Desde o início de seu trabalho Prieto salientava a importância dos contos 

infantis. Mas, mesmo selecionando e indicando materiais durante toda a sua gestão, 

nò seu último relatório, em 1923, Prieto elogia o modelo americano, colocando os 

livros brasileiros em segundo plano. Os livros americanos seriam melhores não só 

pelo capricho, zelo, qualidade da mão de obra que apresentam (PARANÁ, 1923, 

p.49) mas, por seu espírito analítico e por seu senso estético. Como exemplo dessa 

qualidade aponta a Cartilha de Amord. Assim conclui que “não temos ainda livros 

didáticos no Brasil” (Idem, Ibid.) pelo seu aspecto material - papel que se desfaz, 

capa que se desprende da lombada facilmente - e, principalmente, por que “falta-lhes 

um ponto de apoio moral”. Eles “...não falam com encanto a alma do leitor”. Era 

preciso respeitar as especificidades da infância, impressionar os alunos com as 

histórias e ter em vista um fim instrutivo patriótico ou moral. Os livros nacionais 

eram “feitos ao acaso, sem método, compilados os assuntos encaixados sem ordem e 

sem razão de ser”. Faltava a esses livros uma originalidade, um sentimento que 

animasse suas páginas, um princípio, em suma que despertasse o interesse. “Sem 

moralidade nada ficará gravado com perfeição em nossa alma” (Idem, p.50-52).

Apesar das críticas, foi nessa perspectiva da ‘formação da alma’ que Prieto 

indicou e selecionou os livros para a instrução pública paranaense. Dos livros 

indicados por Prieto num primeiro momento de ação, já em 1920, conseguimos
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contato com três deles em edições da época: São eles: Nossa Pátria de Rocha 

Pombo, Por que me Ufano de meu País de Afonso Celso e Nossa Terra de Julia 

Lopes. Não é intenção deste trabalho realizar estudo sobre o livro didático e suas 

implicações na cultura escolar. O que pretendemos é salientar alguns pontos dessas 

obras que evidenciam as suas escolhas, em detrimento de outras, como material 

formador para o ensino primário. Sendo obras de circulação nacional, é claro que 

esse ideal é compartilhado pelos demais projetos formadores em curso nos outros 

estados da federação.

As três obras se encaixam na idéia da busca de um sentido para a nação e da 

construção de valores civilizados. Dentre os três, o livro do historiador paranaense 

Rocha Pombo talvez seja o mais conhecido, com indicação para uso nas escolas em 

grande parte dos estados da federação, contando com mais de quarenta edições. O 

“Nossa Pátria: narração dos fatos da História do Brasil, através da sua evolução 

com muitas gravuras explicativas” é um livro de formato pequeno 

(aproximadamente 18x13 cm) ilustrado com imagens em preto e branco (à exceção 

das bandeiras do Brasil, sempre coloridas, e de um mapa-mundi). Nossa Pátria não 

pode ser considerado um exemplo típico da ‘literatura para o coração’ apesar de o 

autor, na introdução, buscar aproximação afetiva com os leitores: “eu escrevi este 

livrinho com todo o meu coração” ou “este livrinho é feito para a inteligência das 

crianças e dos homens simples do povo”. Nem todas as ‘histórias’ do Nossa Pátria 

apelam ao convencimento pelo sentimento.

Diferentemente de muitos discursos do período que salientariam apenas 

como um dever, como uma obrigação, o respeito à Pátria, Rocha Pombo ressalta que 

a Terra é de todos os homens, mas explica que o amor à Pátria decorre de um 

sentimento natural, pois amamos mais aqueles “...que falam a mesma língua que nós 

falamos; que têm a mesma religião que nós temos; que veneram os mesmo 

antepassados que nós veneramos; e que se nos nutrem, portanto, pelos mesmos laços 

morais” (POMBO, 1917, p. 6).
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Assim, no Nossa Pálria vemos contemplada a busca da unidade nacional, da 

homogeneização que se revela obsessão para os discursos nacionalistas do período. 

A esta identidade pela unicidade soma-se ainda o catolicismo como um dos 

elementos estruturais da Nação. Destarte, o livro de Rocha Pombo tem o cuidado de 

evitar qualquer forma de conflito que pudesse servir para alguma reação conflitiva. 

Todas as transições são apresentadas como formas pacíficas de mudança dentro da 

ordem e os problemas do passado são apresentados como desvios, exceções, nesta 

ordem que une o passado colonial, o império e a República. Desta maneira, D. Pedro 

foi um governante exemplar, mas não pôde evitar tomar algumas medidas que 

geraram descontentamento; os donos de escravos foram tolerantes e bondosos, mas 

alguns se excederam; os escravos foram laboriosos, mas alguns fugiram. Some-se a 

isso o ressaltar do perfil do homem brasileiro que une a qualidade das ‘três raças 

altivo, amoroso e inteligente - e a adoção do livro se justificava dentro do projeto de 

unicidade da Nação: otimismo, linguagem afetiva (fuga do academicismo) e 

nacionalismo ufanista como base para a construção de um sentido de mundo.

O livro de Affonso Celso se encaixa no modelo de ufanismo identificado 

por Lucia Lippi Oliveira. Para esta autora a crise, a decepção com a República e a 

Primeira Guerra. Mundial fazem crescer a consciência dos problemas do país e 

proporcionam o aprofundamento da busca de uma identidade nacional. Uma das 

principais vertentes desse nacionalismo à brasileira seria a permanência e 

reelaboração do ufanismo. Quando o regime republicano já se tomara aceito e 

irreversível, o desejo de construir uma coletividade com sólidos laços de 

solidariedade ampliou este movimento que pensava a nacionalidade como fruto das 

condições naturais (OLIVEIRA, 1990). O próprio Affonso Celso, Conde de Ouro 

Preto, é um dos exemplos clássicos do ufanismo e do engajamento no nacionalismo 

católico.

O título “Porque me ufano de meu paiz” carrega na capa o epíteto em inglês: 

Righí or wrong, my couníry. Escrito na virada do século XIX para o XX tendo como
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destino o quarto centenário do descobrimento e, segundo o autor, dirigido 

primeiramente aos seus filhos, se propõe a mostrar que “ser brasileiro significa 

distinção e vantagem” e que não há país “nenhum mais digno, mais rico de fundadas 

promessas, mais invejável” (CELSO, 1901, p. 3). Isto tudo por suas riquezas, 

naturais, por sua grandiosidade territorial e também porque, no Brasil, as 

desigualdades são pequenas, o de baixo pode subir e o de cima não pode desdenhar.

O discurso nacionalista é semelhante ao Nossa Pátria, identidade, 

unicidade, ausência de conflitos e de antagonismos: “negros, brancos, peles- 

vermelhas, mestiços vivem aqui em abundância de paz.” (Idem, p. 10) e “a essa 

vastidão territorial se aliam a identidade da língua, de costumes, de religião, de 

interesses. Nenhum antagonismo separa os grupos componentes da população” 

(Idem, p. 13). A descrição das belezas naturais retoma a discussão do paraíso 

terrestre e do eldorado. Porém, Affonso Celso, ao falar da natureza, não converte 

suas observações em um roteiro de exploração. Fala sobre a seiva, os frutos, a 

madeira, mas não em linguagem ou conteúdo que insinue possibilidade de geração 

de riquezas materiais. Neste sentido, a obra converge para o nacionalismo desejado 

pela Reforma de Ensino, mas não traz ainda um projeto de laboriosidade, de 

ocupação racional dos recursos naturais como era desejo dos reformadores, 

especialmente de Lysimaco Costa64.

A obra lista também, em comum com outras produções do período, a 

qualidade das três raças, motivo de orgulho porque nenhum deles fez mal à 

humanidade (Idem, p. 78). Comenta a cortesia e a hospitalidade indígena (a 

agressividade é exceção) e elenca vários índios que lutaram pelos interesses 

‘nacionais’. Dos negros, salienta os sentimentos afetivos, a resignação estóica, a 

coragem, a laboriosidade; eles foram “os mais úteis e desinteressados colonizadores 

da nossa terra” (Idem, p. 91). Por fim, destaca a astúcia e a competência

64 A exceção se faz aos minérios, estes sim requisitando uma exploração mais racional. A preocupação 
industrial inexiste na obra de AíTonso Celso, as fontes de riqueza do Brasil são a lavoura e a indústria pastoril.



86

colonizadora dos portugueses: “a História não registra notícias de um povo que, com 

menos recursos, mais fizesse do que o português” (Id. Ibid.).

Assim como no livro de Rocha Pombo, a valorização do papel do jesuíta na 

construção da nacionalidade compunha com os ideais católicos. Affonso Celso fazia 

ainda uma leitura positiva da mestiçagem: “os mestiços brasileiros contribuíram e 

contribuem eficazmente para a formação da riqueza pública. Só eles exercem certas 

tarefas. Não se prestam a trabalhos sedentários, mas são exímios na exploração da 

indústria pastoril, importante num país como o Brasil, onde abundam os campos” 

(Idem, p. 104). Cita, entre os mestiços, os caboclos, caipiras, jangadeiros, vaqueiros, 

cearenses e gaúchos e mostra que São Paulo, onde mais há mestiçagem com o índio, 

está na frente da civilização e do progresso. Assim, Affonso Celso constrói com 

otimismo a idéia do povo brasileiro e cita como suas qualidades de caráter:

1. sentimento de independência
2. hospitalidade
3. afeição à ordem à paz, ao melhoramento.
4. paciência e resignação
5. doçura, longanimidade, desinteresse.
6. escrúpulo no cumprimento de obrigações
7. espírito extremo de caridade
8. acessibilidade, que degenera às vezes em imitação ao estrangeiro.
9. tolerância, ausência de preconceitos de raça, cor, religião, posição, decaindo mesmo em 
promiscuidade.
10. honradez no desempenho de funções públicas e particulares. (CELSO, 1901, p. 106- 
107).

Ao final do livro, o autor apontava dois perigos que ameaçariam a grandeza 

da Pátria brasileira: o primeiro seria a separação da unidade em vários estados e, em 

segundo lugar, estaria a possibilidade da intervenção de uma potência estrangeira em 

seus negócios. Assim, Affonso Celso fechava o círculo do nacionalismo que fazia do 

Brasil um país naturalmente destinado ao progresso: grandeza a partir da natureza 

exuberante, otimismo, auto-estima, futuro promissor e fortalecimento desta unidade 

a partir da ameaça externa.
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A inserção do ânimo, do otimismo era questão central para a reforma e os 

reformadores. O Secretário Geral de Estado Alcidez Munhoz apontava bem o perigo 

que uma leitura pessimista do mundo poderia proporcionar: “o pessimismo e o 

derrotismo são os maiores flagelos que podem ameaçar o nosso país. São flagelos 

mais temíveis do que as pestes que devastam populações, porque matam a alma, 

extinguem o sentimento pátrio, desfalecem a nação de seu crédito, de sua 

soberania”. (PARANÁ, 1924, p. 347).

Fazendo uma leitura otimista do resultado da colonização, derramando uma 

perspectiva positiva sobre o futuro da nação e estabelecendo uma relação com o 

leitor que perpassa o idealismo, os conselhos úteis e uma linguagem afetiva Por que 

me Ufano de meu País ia ao encontro da maioria dos ideais da Reforma de Ensino, a 

exceção, talvez, se fizesse ao desejo de incentivo maior aos hábitos de civilidade.

O Histórias da Nossa Terra, de Julia Lõpes de Almeida, é uma série de 

pequenos contos infantis, alguns em gênero epistolar, outros narrativas simples que 

contam historietas de personagens, geralmente crianças, que inspiram gestos nobres, 

heróicos e, principalmente, de caridade e piedade cristãs. Cada história se passa em 

um estado brasileiro e se transforma também em um roteiro para conhecer as 

diversas regiões, do país; entretanto nem de longe a autora descreve as regiões 

brasileiras de maneira ufanista como Affonso Celso.

Autora de romances, contos e peças de teatro Julia Lopes estará entre os 

escritores mais importantes no período de nacionalização das obras didáticas, 

publicando, além do Histórias da Nossa Terra, a obra em prosa e verso Contos 

Infantis, escrita em conjunto com Adelina Lopes Vieira. Histórias da Nossa Terra 

foi editado pela primeira vez em 1907 e teve vinte e uma edições, sendo a última em 

1930.

O livro de Julia Lopes destoa dos demais analisados justamente por não 

contemplar a valorização da união das três raças como base da formação do povo 

brasileiro e, talvez, isso explique um pouco a sua exclusão das indicações
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posteriores a 1921. Ele apresenta uma clara visão depreciativa dos indígenas, 

ressaltando o seu instinto animal, o desapego das coisas materiais, a falta de cuidado 

com suas propriedades e a antropofagia. Assim é que os indios do Brasil 

“desafiavam o perigo, embriagavam-se com sangue e desconheciam a caridade. As 

mulheres eram como escravas, mas igualmente sanguinárias. Não seriam muito feios 

se não achatassem os narizes e não deformassem a boca, furando os beiços.” 

(ALMEIDA, 1915, p.28).

Desta maneira, Julia Lopes mostra que a criança deve agradecer pelo “ ... 

que somos agora e o que eram os selvagens antes do descobrimento do Brasil” 

(Idem, p.26): “que alegria invade o meu espírito quando penso na felicidade de ter 

nascido quatrocentos anos depois desse tempo, em que o homem era uma fera, 

indigno da terra que devastava, e como estremeço de gratidão pelas multidões que 

vieram redimir esta terra, cavando-a com a sua ambição,* regando-a com o seu 

sangue, salvando-a com a sua cruz!” (Idem, p.29)

Já os negros não são citados de maneira tão explícita. Quando aparecem, as 

personagens negras são sempre identificadas: preta Ana ou, simplesmente “o Preto”. 

O ‘Preto’ é sempre o outro nas histórias. Mas Histórias da Nossa Terra está escrito 

dentro de um projeto civilizador que tem por base a polidez dos costumes e também 

a caridade cristã. Assim, Julia Lopes não deixa de falar de preconceito como, por 

exemplo, na historieta intitulada Polaco! Na qual trata dos preconceitos com relação 

aos poloneses na cidade de Curitiba. Dentro deste projeto* negros, poloneses, 

mendigos, cegos, surdos-mudos, pessoas hospitalizadas, etc. seriam merecedores de 

caridade, e essa atitude revelaria também o quão todos são merecedores da 

civilização.

Vários elementos, incluindo a ausência da construção do mito das três raças, 

fazem de Histórias de Nossa Terra um livro muito mais ligado ao republicanismo 

do início do período republicano do que ao nacionalismo que crescerá na década de 

1920. “...A República é a liberdade, e a liberdade é a aspiração de todos os
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brasileiros” afirma num capítulo dedicado a Tiradentes em que o assemelha ao 

“Grande Republicano, o doce e tremendo Cristo”. Porém, o desejo da Pátria Grande 

e unida já se expressa na utilização da metáfora em que os estados se assemelhavam 

a membros do corpo humano para justificar a unidade da nação. Era preciso, então, 

que “não decepassem um único [membro], para que o gigante não ficasse 

defeituoso!” (Idem, p.38).

Contudo, além da linguagem afetiva e do desenvolvimento de valores pelos 

sentimentos, o que aproxima a obra com a Reforma de Ensino paranaense é seu viés 

civilizador. No início da obra Julia Lopes já anunciava que “A civilização adoça os 

costumes e tem por objetivo tomar os homens melhores (...)” (Idem, p.26). O 

controle de pulsões e das alterações bruscas de comportamento é objetivo primeiro 

das Histórias da Nossa Terra: “meu filho, peço-te que reprimas os teus gestos de 

mau humor e que aprendas a dominar os teus ímpetos de cólera. Há certas expansões 

que não vão bem a uma pessoa educada” (Idem, p. 119). Este mesmo controle 

estendia-se à imagem da professora apresentada na epístola Minha Boa Olympia: 

“com a sua voz já enrouquecida, ela grita, zanga-se, mas... nunca a sua mão 

ameaçou ninguém nem de um beliscão!” (Idem, p.44). Prieto em 1920 iria neste 

mesmo caminho do auto-controle:

Exija o professor ordem na sua escola, sem necessidade de impor esta ordem pelo terror e 
não se esqueça de que a criança, quando trabalha, comporta-se geralmente bem.
Dê, pois, trabalho, mas trabalho que agrade os seus alunos e pode ficar certo de que 
conseguirá ótima disciplina.
(...) Todas as vezes que estiver em presença de um caso anormal procure conservar a 
calma. Não se aflija e muito menos se zangue. (PARANÁ, 1921c, p.7)

Somava-se a este controle a necessidade da organização cotidiana, 

representada num comportamento metódico, regrado pelo planejamento, pelo labor e 

pela disciplina. Julia Lopes mostrava em seus contos que “... a falta de método e de 

ordem acarreta sempre grandes dissabores” (ALMEIDA, 1915, p.58) e “a este

4
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método inalterável que tenho para tudo, é que devo o ter tão boa saúde...” (Idem, 

p.45).

O que se pode perceber dessa pequena parte da produção didática escolhida 

pela Reforma é que, apesar das críticas de Prieto à produção nacional, os livros 

escolhidos coadunavam com várias faces dos ideais da Reforma de Ensino 

implantada no Paraná. Eram narrativas, descrições, contos e historietas que 

impressionavam, que formavam almas, que tocavam o coração, numa linguagem 

que falava diretamente com a criança. Rocha Pombo é o único a apresentar uma 

linguagem mais sóbria, nem por isso deixa de contribuir para a idéia da unicidade e 

continuidade da Nação. Se o objetivo era inserir-se na modernidade era preciso 

mostrar que esse homem brasileiro tinha capacidade de produzir e de ter um 

comportamento tão elevado quanto qualquer membro de outra nação.

Toda essa produção foi utilizada de alguma forma nas escolas. 

Provavelmente não sem resistências, adaptações, apropriações. No entanto, sendo 

indicação oficial e exemplo daquilo que se desejava, contribuiu para a formação de 

uma cultura escolar na qual a introjeção do sentimento nacional - de sua 

representação como homogeneidade - e dos comportamentos civilizados se faziam 

presentes. O desejo de modernização dos processos escolares, representado na 

discussão do método, complementava-se com a necessidade de formação moral e de 

cooptação da população ao projeto nacional civilizador.

Entretanto, esse desejo de modernidade, entendida também como civilização 

por parte da elite intelectual paranaense, não pode ser simplificado na expectativa da 

mera conversão do povo em operário industrial como uma historiografia da 

educação recente, por vezes, acabou constatando. Sendo assim, devemos discordar 

de Blank Miguel quando, ao analisar as reformas de ensino paranaenses, afirma que 

“a expansão do ensino primário representava a solução encontrada pelas classes 

citadinas mais privilegiadas, no processo de conquista das classes trabalhadoras ao 
projeto urbano industrial” (MIGUEL, 1992, p. 68). Ainda mais porque esta forma de
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análise acaba confundindo a avaliação de certos processos ocorridos no estado de 

São Paulo como sendo uma etapa do desenvolvimento de toda a Nação, apreendida 

como um todo homogêneo: “as idéias renovadoras, relacionadas ao projeto de 

nacionalidade (...) decorriam do próprio desenvolvimento do capitalismo que, ao 

transformar o capital agrícola (gerado pela lavoura cafeeira) em capital industrial, 

tinha necessidade de funcionários e de trabalhadores mais qualificados ou, ao 

menos, alfabetizados” (Idem, p. 24)

A questão talvez fosse mais ampla, pela complexidade do processo de 

escolarização que traz no seu bojo, ao mesmo tempo, o desejo de controle ampliado 

da realidade social e o ideal de emancipação humana (VALE, 1997, p. 139). Assim é 

que a Reforma de Ensino paranaense se disporá a formar cidadãos 

instrumentalizados para interagir com o mundo moderno, neste sentido, imbuídos de 

uma certa racionalidade, mas ao mesmo tempo engajados em um projeto nacional 

pelo sentimento, pelo coração.
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3. REFORMA DE ENSINO E CONSTRUÇÃO NACIONAL

A escola pública é republicana, mas, essencialmente nacionalista.
Lílian do Vale

O educador compenetrado de seus deveres magisteriais não é 
simplesmente um mestre-escola, mas sim o lapidador de 

inteligência, o formador de cérebros, o cinzelador que forma na 
massa plástica, no mármore branco da mentalidade infantil a 

imagem augusta e bela da Pátria Futura, mais guapa e mais ditosa.
Sebastião Paraná

A intenção da Reforma de Ensino de instaurar uma nova sociabilidade 

pautada pela civilidade espelhava também umâ das faces da apropriação da 

modernidade pelos reformadores paranaenses. A esta intervenção social desejada 

somava-se a idéia de fundar uma nação marcada, tal qual lia-se das nações 

européias, pela unicidade, por um passado comum que se refletia na homogeneidade 

de costumes e valores que definiriam o povo brasileiro.

A partir de um diagnóstico da ausência de sentimento de nacionalidade, do 

insucesso da experiência republicana até então e, provavelmente, a partir do 

impacto, pouco citado nos documentos, da I Guerra Mundial65 os agentes da 

Reforma vinculavam sempre sua ação à construção de um amplo projeto nacional. 

Se o nacionalismo pode ser tomado como uma ‘idéia-força’ capaz de impulsionar e 

injetar otimismo e auto-estima em uma população (OLIVEIRA, 1990, p. 30), o 

projeto de tomar o Brasil tão grande, glorioso e competitivo como as demais nações 

modernas passava pela escolarização da população. Lysimaco já identificava este 

plano quase sagrado da ação escolar: “a educação é o evangelho novo a pregar como

65 Encontramos apenas três referências à Guerra nos documentos consultados, todas versando sobre os 
malefícios do conflito armado.
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portador de uma nova era nacional” (COSTA, 1995, p. 127). Entretanto, ao mesmo 

tempo em que a escolarização toma-se pré-requisito para o desenvolvimento da 

Nação, ela também será co-responsável por instaurar esta mesma Nação.

Alcides Munhoz foi capaz de, em frases seguidas, explicitar essa 

contradição, ou melhor, essa dupla intenção. Primeiramente, mostrava que a 

educação era desejada como elemento homogeneizador. Era preciso perceber que 

“.... a mesma educação prodigiosamente distribuída a todos os cidadãos devia de ser 

a cadeia que ligasse os elementos heterogêneos da nação.” (PARANÁ, 1925). Ao 

mesmo tempo era função da educação fazer perceber esta homogeneidade como 

natural:

Mais tarde com o progredir da idéia, ela [a criança] irá compreender que a Pátria não é só 
natureza estupefaciente da terra. Compreenderá que a Pátria c tambcm o berço, é a 
religião, é a língua, é a bandeira, a autoridade pública, é o cumprimento do dever, são os 
homens que traçaram as primeiras páginas da nossa história, são os homens que nos 
governam, são os homens de inteligência que nos iluminam, que nos engrandecem, que 
nos formam altivos e que nos fazem respeitados e admirados pelas nações estrangeiras 
(Idem, p. 346).

Lilian do Vale também já havia percebido esse duplo movimento: “a escola 

pública é, portanto, a instituição da nação, no dúplice sentido que a expressão pode 

comportar: sua principal tarefa é instituir a nação como realidade, mas, ao mesmo 

tempo, é ao fundamento nacional que ela deve sua criação”. (VALE, 1997, p. 22).

Assim é que os reformadores vão explorar essa dupla vertente de 

representações em seu discurso, entre o ufanismo nacionalista e um amplo desejo de 

intervenção social. Para Lysimaco seria urgente “(...) tomar o Brasil um gigante, por 

seu prestígio intelectual e moral, como gigante o é em sua extensão territorial” 

(COSTA, 1995, p. 128). E é dentro desse projeto nacional, entre o ufanismo e a 

regeneração da raça, que se pensa também a ação do professor.
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Essencialmente, o espírito nacional se fortificará através do entusiasmo com que o 
professor primário, por sua cultura adquirida na escola, e pelo exemplo de sua boa 
conduta, souber implantar o regime da ordem, da disciplina, do respeito à lei, às 
autoridades e às instituições nacionais, e souber transmitir as nobres tradições de nossa 
raça, concretizadas nos feitos heróicos de nossos antepassados, e de que estão cheias as 
páginas de nossa história (Idem, p. 131).

O investimento na formação do professor da escola normal passava, além 

das discussões técnicas e metodológicas, por uma série de ritos de comemoração e 

encenações cívico-patrióticas. Esperava-se claramente com isso contagiar o futuro 

magistério, convencendo-o de sua missão e demonstrando um exemplo preciso do 

que se esperava de sua ação. Assim é que o nacionalismo ufanista permeará a 

formação dos futuros professores normalistas. Em discurso proferido na festa da 

bandeira às alunas da Escola Normal, a convite do professor Lysimaco, Oswaldo 

Pilloto assim fechava seu discurso: “eu te beijo, altar da Pátria, porque é de ti que 

recebemos as bênçãos divinas! Eu te beijo por que tu és o nosso amor, a nossa 

religião, o nosso civismo! Eu te beijo, amada bandeira, porque tu és o nosso Deus!” 

(O ENSINO, 1924, p. 47 e 48)

Permeado de encenações cívico-nacionalistas, o cotidiano de formação do 

futuro professor, coordenado por Lysimaco Ferreira da Costa, era palco primeiro e 

vitrine do projeto nacionalista. Posteriormente, esperava-se que as manifestações 

desse nacionalismo exacerbado fossem levadas às escolas e encenadas em festas 

públicas, desfiles, comemorações e se tomassem, desta forma, estratégias de 

convencimento e cooptação de alunos e, principalmente, de afirmação de 

engajamento dos demais professores ao projeto nacional.

A julgar pela quantidade de eventos cívico-patrióticos realizados pelas 

escolas, este investimento em um nacionalismo afetivo exacerbado trouxe seus 

resultados e impregnou a cultura escolar do período. Estratégia de legitimação social 

e principal vitrine para as instituições de ensino, a organização e a estética dos
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desfiles e comemorações cívicas refletia um zelo, um cuidado extremo das 

professoras, dedicação essa que consumia grande parte dos dias letivos.

Apesar de sempre recomendarem as festas cívicas - um dos primeiros 

ofícios de Prieto já avisava que as datas cívicas deveriam ser festejadas sem aviso 

prévio - a dedicação, o consumo do tempo escolar pelas datas comemorativas, levou 

os reformadores a tentar normatizar essas práticas, recomendando que a preparação 

para os eventos cívico-patrióticos ocupasse o contra-tumo (PARANÁ, 1920, p. 51) 

para não demandarem tanto tempo em detrimento dos demais saberes a serem 

ensinados.

As datas indicadas pela Inspetoria para serem comemoradas eram 21 de 

abril (Tiradentes), 03 de maio (Descobrimento do Brasil), 13 de maio (Libertação 

dos escravos), 07 de setembro (Independência do Brasil), 15 de novembro 

(Proclamação da República) e 19 de novembro (dia da bandeira). A estas datas 

oficiais somam-se outras das quais se tem notícia nos relatórios, revistas e jornais 

como a festa da árvore, da primavera, Descobrimento da América e assim por 

diante. Segundo os jornais da época, todas essas datas se transformavam em eventos 

que tomavam grande vulto e resultavam no envolvimento, pela empolgação, de 

grande parte da sociedade. Para os reformadores, mesmo nas localidades mais 

distantes, as festas cívicas deveriam trazer consigo a capacidade de mobilização e o 

ideal de homogeneização que seriam grande parte do que se intentava com a 

instrução pública. Prieto escreveu longo texto sobre a importância das festas 

escolares em seu primeiro relatório:

Não se pode compreender a vida de uma escola sem as suas festas escolares. Pode se dizer 
que fazem parte da educação e, portanto, integralizam o conjunto de virtudes necessárias a 
uma casa cujo escopo é elevar cada vez mais seus freqüentadores.
(...) As festas reúnem cm tomo de uma data, de um personagem ou de um princípio as 
alminhas cm flor, que se habituam na fratemização do trabalho suave c diário, sobre os 
mesmos bancos, lendo os mesmos livros, escutando as mesmas vozes, cantando os 
mesmos hinos e amando a mesma pátria.
(...) as festas escolares tomam vulto quando comemoram ou glorificam o passado e 
demonstram que a pátria se perpetuará (PARANÁ, 1920, p. 50).
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Os reformadores tinham clareza do poder do rito coletivo na 

homogeneização da população pelo civismo e pelo patriotismo. O entoar dos 

diversos hinos, o culto diário à bandeira e os grandes desfiles comemorativos 

cumpriam, desta maneira, o intuito de nacionalizar a população, ou melhor, de 

cooptar a população a um projeto nacional.

Entretanto, para os reformadores, no Paraná, a tarefa deste projeto de 

integração nacional se agigantava, pois era preciso construir estratégias para sanar 

um problema que se propugnava como mais uma tarefa para o fundamento 

nacionalista da escolarização: a nacionalização do imigrante.

3.1 Desejado, mas sob inspeção: o imigrante no Paraná

Preocupação nacional na década de 20, a nacionalização dos imigrantes - 

que compunham, com incentivo do governo brasileiro, diversas colônias, 

principalmente no Sudeste e no Sul do país -  era problema urgente para a elite 

intelectual preocupada com a unidade nacional. Particularmente no Paraná, que 

recebeu uma grande leva de imigrantes de origem européia, principalmente entre 

1860 e 1880, a questão se tomava problema premente. Desejados por uma 

expectativa positiva quanto à sua laboriosidade, poloneses, alemães, ucranianos e 

italianos, entre, outros, seriam alvo também de desconfiança quanto à sua disposição 

em integrar-se e submeter-se ao projeto nacional e, por isso, teriam as escolas de 

suas colônias submetidas a uma fiscalização intensa, principalmente quanto ao uso 

da língua portuguesa e às manifestações de nacionalismo. Dessa forma é que os 

subinspetores de ensino não cansariam de elogiar as escolas imigrantes quando elas 

traziam a bandeira brasileira nas salas de aula e as crianças sabiam cantar o hino 

nacional brasileiro.
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Em 1922 o governo federal subvencionava 116 escolas em colônias 

estrangeiras no Paraná. Era a estas escolas que pesava a acusação de se manterem 

estrangeiras, tomando-se, por isso, uma ameaça ao projeto nacional. Mesmo com a 

fiscalização, o objetivo inicial dos reformadores seria, se fosse possível pelo 

orçamento, fechá-las em favor da existência única das escolas com controle integral 

pelo governo estadual. “Não nos tem sido possível até o presente desenvolver uma 

campanha cerrada contra as escolas estrangeiras” (PARANÁ, 1921, p. 68), afirmava 

Prieto Martinez já em 1921. De 1920 a 1928 muitas66 escolas de imigrantes foram 

fechadas. Os últimos relatórios de Prieto (1923) e de Lysimaco (1927) tratam do 

assunto como um capítulo a parte e apresentam como uma conquista o fechamento 

das escolas estrangeiras. Prieto conta que “...se levantou grande barulho ao 

começarem a ser fechadas as primeiras escolas...” (PARANÁ, 1923, p.80). Destas 

considerações também se pode deduzir a apreciação que se fazia da ação da 

Reforma de ensino, por parte da população, nos primeiros tempos: perseguição a 

professores, fechamento de escolas, truculência e imposição de regras e métodos.

Os critérios para abertura de escolas também passam a ser mais rígidos. 

Todos os pedidos de abertura de escolas polonesas, em 1923, foram indeferidos. O 

subinspetor Suetônio Bittencourt Jr. relata que manda fechar várias escolas e cita 

principalmente as escolas polacas (PARANÁ, 1923, p. 68 a 70). As escolas 

polonesas foram as que sofreram maior intervenção do governo. Prieto relata que 

são “muito poucas as escolas italianas existentes” e “elas não oferecem, na verdade, 

perigo algum (...) Poucas também são as escolas alemãs e todas se caracterizam por 

um acentuado brasileirismo (...) Quanto às escolas polacas e ruthenas, o caso é mais 

grave e exige por isso mesmo uma campanha mais séria” (PARANÁ, 1922, p. 76). 

Por essas considerações fica evidente que havia uma escala de apreciação quanto a

66 Não foi possível precisar a quantidade exata de escolas fechadas, pois nossa fonte primordial, os Relatórios 
da Inspetoria de Ensino, não traz esta informação. Talvez, cm pesquisa mais específica, seja possível cruzaras 
fontes oficiais com a imprensa que faz grande alarde, no período, com o fechamento das escolas de 
imigrantes.
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atuação da população imigrante no período. No entanto, não é possível precisar se 

realmente as escolas polonesas eram mais renitentes na manutenção do idioma e de
f ncostumes próprios ou se essa intervenção devia-se ao próprio preconceito e 

condições piores de sobrevivência oferecidas aos imigrantes de origem eslava.

Já vimos que o centro do primeiro relatório de Prieto é o funcionamento do 

aparelho escolar e que ele insiste no desejo dos pais por escola e liga a questão do 

aproveitamento das escolas às escolas cheias. Entretanto, nesses primeiros 

momentos, nos lugares onde há escola pública junto com uma escola privada 

(imigrante), a procura, segundo os subinspetores é muito maior pelo estabelecimento 

particular. Por vários lugares onde passam, os inspetores lamentam a escola pública 

vazia e a particular cheia. O motivo alegado pelos imigrantes é o ensino religioso 

ministrado nas escolas particulares. O motivo real, segundo os subinspetores, seria a 

falta de preparo dos professores (PARANÁ, 1922, p. 56) e as condições físicas das 

escolas públicas. O que fica é que essa defasagem incomodará, em muito, a diretoria 

da instrução pública.

A intenção de nacionalização do imigrante a partir do ensino toma-se 

explícita, sendo essa a tarefa maior da escola a ser instituída nas colônias. No 

decorrer da década de 1920, nas escolas particulares das colônias, a vigilância 

intensifica-se. Em 1920, estabelecia-se que as escolas particulares estrangeiras 

ficariam obrigadas a ensinar história do Brasil e língua portuguesa com duração 

mínima de 3 horas por dia68. O estado forneceria, se assim fosse solicitado, o 

professor normalista para reger a disciplina. A lei n° 2157, em 1922, proclamava 

livre aos particulares o exercício do magistério no Estado69. Entre os critérios para 

reconhecimento oficial estavam:

67 Provavelmente por seus hábitos campesinos distintos e pelo próprio contexto de exclusão vivido pela 
Polônia do século XVIII ao XX, dentre os imigrantes, os poloneses e eslavos em geral tiveram uma 
apreciação e aceitação social pior se comparados aos alemães e italianos no Paraná. Sobre o cotidiano do 
imigrante polonês ver BUENO. 1999.
68 Lei n° 2005 9 de abril dc 1920
69 Lei n° 2157 de 8 de abril de 22.
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A idoneidade moral dos professores que deveria ser firmada através de compromisso
escrito.
O respeito aos feriados nacionais.
O uso do português como língua de ensino.
O ensino de Geografia, Corografia e História do Brasil no mínimo três vezes por semana.
O ensino da língua portuguesa no mínimo quatro aulas por semana.
A adoção do programa oficial para o ensino das disciplinas.
A obediência aos preceitos de higiene e inspeção médica oficiais.

Aos poucos, o objetivo vai ficando mais explícito sendo que no final do 

período de Prieto toma-se comum tratar as escolas das colônias como “escolas de 

nacionalização” (PARANÁ, 1923, p. 164). Lysimaco em seus relatórios refere-se 

sempre à “nacionalização pelo ensino” (PARANÁ, 1925, p. 283). De qualquer 

forma, estava dentro do projeto nacionalista da Reforma de Ensino, a nacionalização 

dos imigrantes a partir da escola e tal intuito, bem como a melhor forma para se 

conseguir isto, ocupou grande parte dos debates e das ações do movimento pela 

escolarização no período.

Contudo, o grande esforço movido para fazer do imigrante uma força em 

prol de um projeto nacional, não pode nos iludir: o desejo de intervenção sobre 

grande parte da população nacional haveria de ser muito maior. Aos trabalhadores 

nacionais desejava-se integrar e fazer com que se sentissem integrados a uma idéia 

de nação pela civilização e por uma certa racionalidade produtiva, características 

que se imaginava os imigrantes já possuidores.
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3.1 Descobrindo o Brasil real: a doença e sua profilaxia

De certa maneira, mesmo todo o recurso à psicologia, ao método, à 

organização dos programas escolares, que originalmente remetia a um programa 

cognitivo, acabava por submeter-se ao projeto de uma homogeneização - buscada, 

desejada, pressuposta - da população pela intervenção escolar, com o intuito de 

integração de cada indivíduo a esse projeto maior de ideal nacional. Lysimaco 

Ferreira da Costa ao apresentar seu projeto para as escolas paranaenses fala sobre o 

seu ideal de formação em que o estudante é, ele mesmo, o principal fator ou 

colaborador de sua própria educação, principalmente na formação de sua 

consciência moral.

Levado, nessa diretriz, em todas as fases de sua evolução individual, habituado a 
empregar, nos seus trabalhos, toda a energia das potências cerebrais, excitadas cm seu 
organismo sadio, será lançado um dia na vida social, em que irá agir pelos mesmos 
impulsos que formaram o seu caráter, a sua moral, e o conjunto dc suas aptidões 
vocacionais; sua vontade firme não encontrará desfalecimentos; sua ação como cidadão e 
chefe de família será contínua, vigoroso, nobre e altruísta; sua atividade será mais criadora 
do que imitadora e a sua individualidade será a mais perfeita colaboradora do 
aperfeiçoamento geral da raça (COSTA, 1995, p. 175-6).

Desta forma, todo o programa voltado para o aluno e para a formação do 

professor que envolvia um nacionalismo ufanista, a partir da injeção de otimismo, 

pelo reconhecimento de um passado glorioso e um futuro brilhante para todos não 

deve esconder que o diagnóstico da população brasileira que faziam os reformadores 

era outro. As representações do povo brasileiro, construídas no período, que 

justificavam a intervenção escolar, e inclusive uma obrigatoriedade do ensino, iam 

da indolência à doença.
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Desde o final da década de 1910, o ideal da eugenia70, também chegava à 

sociedade paranaense71, colocando a regeneração da raça como uma das suas 

prioridades. Lysimaco apontava as dificuldades decorrentes da herança racial 

brasileira, revelando o trabalho educacional como uma profilaxia da ignorância:

Em qualquer país europeu, envolvendo uma raça, cujos caracteres psicológicos se definem 
cada vez mais claramente, a solução deste problema é mais simples para o professor; mas 
no Brasil, país novo, sem uma raça ainda definida, e cujo povo sofre influência de uma 
multidão considerável de raças, as mais diversas, através das correntes migratórias, 
fornecendo por seu cruzamento formidável, contingente dos mais variáveis tipos 
psicológicos à escola primária, o problema é mais complexo, exigindo do professor, um 
verdadeiro médico da ignorância, não só um diagnósticos seguro das feições psíquicas dos 
seus escolares, que não se podem circunscrever a um tipo geral, como também uma 
medicação acertada para ser eficiente, imposta pela metodologia, sem perda considerável 
do tempo (COSTA, 1923, p. 105).

Assim, principalmente a ignorância, a vadiagem e a indolência seriam 

doenças sociais que exigiam intervenção rápida e precisa para a construção do ideal 

nacional. Em seus discursos, os reformadores consideravam um diagnóstico 

biológico-racial da população paranaense; entretanto, podemos afirmar que eles se 

adequavam numa geração que não encarava mais, ou ao menos não expressava, esta 

herança biológica como determinismo. Principalmente os subinspetores, que 

viajavam pelo interior do estado e, por isso, se propugnavam conhecedores da 

realidade, alternavam as representações dos hábitos e costumes da população do 

interior entre o pitoresco, o atrasado e o abandonado, junto com a constatação de que 

lhes faltava apoio para superar esse estado. Pelo menos no discurso demonstravam

70 Segundo CORSETTI o termo eugenia foi criado pelo cientista britânico Francis Galton, que buscou provar, 
a partir de uin método estatístico e genealógico, que a capacidade humana era em função da hereditariedade e 
não da educação. Nesse sentido, as proibições aos casamentos inter-raciais, as restrições que incidiam sobre 
alcoólatras, epiléticos c alienados, visavam a um maior equilíbrio genético, um aprimoramento das 
populações (2000, p. 182).
71 Há boas obras que tratam direta ou indiretamente sobre a questão da eugenia na sociedade paranaense na 
primeira metade do século XX. Ver, por exemplo: RODRIGUES. 1998; KARVAT, 1998. BON1, 1998.
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acreditar que, apesar do diagnóstico negativo, era possível superar paulatinamente as 

dificuldades por meio da educação.

Contudo, a referência dos discursos que diagnosticavam e propunham uma 

intervenção sobre a população não evocava diretamente a composição étnica 

brasileira. A população negra era completamente inexistente nos discursos dos 

educadores e a população indígena seria considerada, preponderantemente, apenas 

em sua versão romântica como habitante das florestas longínquas. Tampouco a 

questão das classes sociais referentes à organização do trabalho - a chamada questão 

social que oporia capital e trabalho - se faz presente. A referência ao operário72, ao 

trabalhador urbano-industrial, é praticamente nula73 apesar da crescente mobilização 

destes trabalhadores, principalmente a partir da imigração italiana com a formação 

de associações operárias em Curitiba. Diferentemente, então, do que apontam os 

pesquisadores para os estados de São Paulo (SOUZA, 1998; MONARCHA, 1999) e 

Minas Gerais (FARIA FILHO, 2000), o povo brasileiro, representado nos discursos 

dos educadores paranaenses não habitava o espaço urbano. A parcela da população 

que se preconizava como objeto maior de intervenção era aquela que os 

reformadores identificavam como o “caboclo-sertanejo”.

As representações que pesavam sobre o caboclo/sertanejo identificavam-no 

à indolência, à submissão às condições naturais, à doença, à fraqueza física e de 

caráter transformando os discursos dos educadores num amplo programa de 

modernização, representado também como um combate ao ‘arcaísmo’ das 

populações rurais. Sebastião Paraná, ex-diretor da Escola Normal de Curitiba, 

inspirado em Carneiro Leão, assim escrevia na Revista O Ensino, sobre o sertanejo:

No sertão dc quase todo o Brasil, nessas terras de uma riqueza prodigiosa, a população
analfabeta e bronca, sem consciência dos direitos, nem deveres, sem o sentimento da

72 A questão operária não havia ainda comovido ou impregnado os discursos da intelectualidade que lidava 
com a educação paranaense, apesar da força do movimento libertário italiano na capital. Sobre os movimentos 
operários do inicio do século em Curitiba, ver: VALENTE, 1992.
73 Encontramos uma referência no jornal Gazeta do Povo da abertura de matrícula para aulas noturnas 
gratuitas para operários no clube Xavier da Silva no dia 14 de maio de 1924.
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Pátria, ela que tem de ser o sustentáculo da nossa nacionalidade, passa, lamentavelmente, 
alheia ao progresso, à civilização e à vida. Cultivando pessimamente o solo, sem nenhum 
conhecimento dos processos modernos, sem amor ao trabalho nem interesse por uma 
indústria, não percebendo da sua ação mais do que o proveito imediato e preferindo, 
sempre que isto não lhe seja inteiramente impossível, o descanso à luta profícua, esta 
gente marcha sem plano, sem aspirações e sem influência alguma decisiva para a 
prosperidade da Pátria (O ENSINO, 1924, p. 36).

Levy Saldanha também identificava a triste condição do caboclo, bem como 

a sua possibilidade de redenção e condição de redentor.

No recesso dos sertões o cenário é bem diverso: o morador do ranchinho de sapé, 
segregado, como sempre, do mundo civilizado, continua a ser o ignorante d’antanho.
(...) Domina-o a superstição de outras eras. Em contato direto com a natureza, vendo-a 
sem saber senti-la a sua alma não tem, por assim dizer, variantes psíquicas, -ele é, no geral 
tristonho
(...) No dia, pois, em que dezenas de escolas abrirem as suas portas, de par em par, em 
cada lugarejo, em cada povoado, longe do mundo efervescente, a alma cabocla, a vibrar 
na ebriedade da vida e da esperança há de fazer o Paraná surgir grande e próspero lá do 
fundo dos sertões, porque é lá que ele está.”74 (O ENSINO, 1924, p.7)

Embora também imbuído da idéia de indolência do elemento nacional, é 

Prieto Martinez quem consegue ultrapassar os diagnósticos mais imediatos e em 

algumas análises atribuir os problemas do caboclo à desigualdade de atenção e ao 

descaso governamental: “o nosso caboclo é um descrente. Pode ser que esta sua 

descrença se origine da própria doença ou que tenha raízes no muito que se lhe 

promete e no pouco que se lhe dá” (PARANÁ, 1922, p. 19). “As condições que o 

governo dá aos imigrantes não são as mesmas que ao caboclo.(...) Mas não é 

inteligência e coragem o que falta a aquele, mas estimulo” (Idem, p. 23-24).

A situação de abandono da população rural era detectada também a partir de 

um discurso médico sanitarista. Para não desviarmos de nosso assunto central, cabe- 

nos ressaltar ao menos que os educadores juntavam as duas coisas -  sanear e educar

74 O Ensino Ano 111, n° 1. Curitiba, agosto de 1924. A Escola Sertaneja. Levy Saldanha
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-  em seus discursos de tal modo que a verminose e a ignorância eram identificadas 

como o mesmo mal a se atacar, como afirma Sebastião Paraná na revista O Ensino:

É mister ensinar a ler, escrever e contar aos brasileiros mergulhados no âmago do País 
onde a ignorância, a verminose, a malária são males que devem ser atacados de frente e 
sem tréguas.
Portanto, um governo inteligente não pode cogitar de uma eficaz campanha pelo 
saneamento, a não ser precedida e acompanhada paralelamente pela campanha de 
elevação mental da população brasileira (O ENSINO, 1924, p. 35-37).

Este amálgama de educação e saneamento nos desvela que o mesmo 

discurso que previa e pregava um porvir brilhante para o país a partir de suas 

características naturais, desqualificava a sua população com base num diagnóstico 

. científico. Entretanto, apesar de ser sobre a população do interior, do ambiente rural, 

que pesam as representações negativas e também as expectativas de regeneração, o 

oferecimento de construções escolares e condições materiais, como vimos no 

primeiro capítulo, privilegiou o espaço urbano. Assim, apesar de todo este 

esquadrinhamento retórico e de toda a inspeção e diagnóstico de precariedade as 

escolas isoladas do interior e, conseqüentemente, sua população, continuaram sendo 

preteridas na questão dos investimentos públicos durante a década de 1920.

De qualquer forma, a formação desejada pelos reformadores da instrução 

pública acabava por se transformar também no projeto de uma intervenção 

regeneradora. Nas suas Instruções aos Professores, Prieto acabava por assimilar o 

analfabetismo à criminalidade, à irresponsabilidade, à improdutividade:

O homem analfabeto é um verdadeiro infeliz porque, não sabendo distinguir os seus 
direitos e deveres, incorre, nas mais das vezes, em faltas gravíssimas devido à ignorância. 
Quase sempre é um irresponsável porque sua compreensão, limitada exclusivamente ao 
uso da simples razão, não dispõe dos conhecimentos que facilitam o raciocínio para a 
marcha do caminho da verdade.
O homem que nos afigura um perverso ou mesmo um criminoso poderá com o auxílio 
precioso da instrução tomar-se um ente útil ao seu semelhante, por que as boas leituras 
adoçam o coração e fortificam a vontade.
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O homem analfabeto é além de tudo uma força de resultados quase nulos, incapaz de lutar 
contra o meio e, portanto, de vencer para produzir. (PARANÁ, 1921c, p. 3-4).

Essa intervenção regeneradora em prol da civilidade e da racionalidade 

partiria da escola e deveria impregnar toda a sociedade. O intuito de extrapolar as 

fronteiras da escola não é dissimulado e, para Prieto, era preciso catequizar também 

os pais:

Muitos pais não sabem, pois, pesar a responsabilidade da educação de seus filhos. São 
irresponsáveis por que não conhecem o dano que com isso causam.
Que nos resta fazer diante desta dificuldade?
O professor da roça tem de instruir também os pais para tirar da ignorância os seus filhos. 
Daí se conclui que a ação do professor não tem limites. E é por isso que ele se chama 
apóstolo e sua vida é um constante apostolado. (PARANÁ, 1921c, p. 8)

Lysimaco continuaria e ampliaria os diagnósticos de Prieto salientado a 

regeneração pelo trabalho manual. A preguiça inerente ao povo brasileiro seria 

superada, então, por uma escola que unisse o pensamento à ação:

Despertar no menino o espírito de iniciativa individual; despertar nele a capacidade 
necessária para transformar suas idéias em atos racionalmente executados, em resumo, 
ensinar a pensar e agir é o objetivo capital do trabalho manual que, introduzido lentamente 
nas escolas primárias, seja pelo Estado, seja pelos municípios, ou pela iniciativa 
particular, se toma o único meio de verdadeiro combate ao analfabetismo, e o único meio 
de transformar, pela boa escola, a nossa indolência, em uma sã atividade produtora. 
(COSTA, 1995, p. 119).

Entretanto, o desejo de formar um cidadão brasileiro laborioso, produtivo, 

não se transformaria, no Paraná, nesse período, num discurso em favor do ensino
n c

profissionalizante . Quem mais se aproxima desse ponto é Lysimaco que chega à 

instrução pública a partir da experiência com a Escola Agrícola. O subinspetor Levy 

Saldanha também salienta que “é na escola popular que devem nascer a tradição

75 A Escola de Aprendizes Artífices do Paraná é fundada em 1910, mas seu trabalho não encontra ressonância 
nos discursos dos reformadores da instrução pública paranaense.
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agrícola e o prestígio no trabalho na roça” (O ENSINO, 1924a). Todavia, a questão 

do trabalho dentro do projeto da reforma de ensino paranaense esteve associada a 

um projeto de formação moral mais amplo.

E evidente que a construção de uma visão positiva do trabalho era também 

um dos objetivos desse projeto civilizador. Em 1923 a revista O Ensino publicava 

discurso do professor João Lourenço Rodrigues, diretor da escola profissional 

feminina de São Paulo em que, em mensagem dirigida aos professores, 

demonstrava-se que o trabalho é questão de caráter e não de salário. Contudo, as 

demais referências ao trabalho feitas pelos que lidavam com a instrução pública se 

faziam sempre em tomo do desenvolvimento da capacidade laboriosa - entendida 

também como uma racionalidade produtiva - da população, especialmente do 

interior.

As discussões em tomo da importância do trabalho circunscreviam-se* 

dentro do espírito de iniciativa que se pretendia promover e da repressão à 

ociosidade. “A vadiação é um grande mal do nosso povo”, afirmava Prieto Martínez, 

em 1921. No mesmo discurso, ele relacionava vários hábitos sociais a serem 

superados ou construídos dentro de seu projeto de formação. Assim os malefícios do 

álcool, a importância do uso de sapatos e a centralidade do hábito do trabalho eram 

questões a resolver pela educação, entendida como formação moral (PARANÁ, 

1921, p. 24).

Já vimos no capítulo anterior que o programa de moral e civismo ocupou 

papel central da prescrição curricular e que esta formação moral desejada abrigava 

de maneira central a civilidade, o nacionalismo, a valorização do trabalho. Prieto já 

identificava em 1921 que “a escola preza pelo desenvolvimento físico intelectual e 

moral, dentre esses a moral é mais importante” (PARANÁ, 1921, p. 82). E 

continuava: “sem moral não há sentimentos humanos, não há solidariedade humana, 

não há pátria, ...” (PARANÁ, 1921, p. 66). Ele, Prieto, constatava que as prescrições 

morais eram apenas letra morta nos programas e era preciso então restituir com
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urgência a centralidade da moral no cotidiano da escola. “Se o mal vem da escola é 

porque esta deixou de influir no espírito de seus educandos. Cuidou-se apenas a ler, 

escrever e contar e foi posto de lado a formação do caráter” (PARANÁ, 1920, p. 

06).

Todavia, a questão da moral é também o principal òampo de embate no qual 

a religião se faz presente. Prieto reclama, veementemente, em seus relatórios, da 

proibição da moral religiosa nas escolas com o advento da República76, criticando o 

fato de que nos tempos modernos “o ensino da religião constituía um atentado à 

liberdade de consciência”: “quantas vezes se ergueram protestos porque o professor 

em lições de moral falava em Deus como fonte de toda sabedoria e toda a verdade. 

(...) Quantas vezes se chegou a proibir que semelhante nome fosse pronunciado em 

sala de aula” (PARANÁ, 1920, p. 65).

Em seu primeiro relatório, Prieto escreve cerca de cinco páginas com o 

título O concurso dos pais na obra educadora da escola nas quais constata como, 

com a modernidade, os pais foram abandonando os filhos na escola, abdicando de 

sua responsabilidade como educadores. Essa mesma impressão de decadência Prieto 

estendia à constatação do abandono do ensino religioso. Assim comentava sobre os 

livros didáticos: .

Antigamente os livros didáticos tinham um cunho religioso e por isso mesmo ofereciam 
um ambiente perfumado de moralidade. O nome de Deus ressaltava em quase todas as 
lições: em alguns livros a primeira página abria com o Padre Nosso, em letras distintas, 
destacadas das demais. (...)
Com que direitos e baseados em que princípios, os autores de livros didáticos, livros que, 
por força de lei destinam-se a instruir e educar, aclarando a inteligência e abrandando o 
coração, ocultam o nome de Deus, a sua grandeza infinita, as suas maravilhas e seus 
mistérios. (...)
Com que direito e com que princípio podem os autores falar, em justiça, em bondade c em 
amor se a justiça humana é falha, se a bondade sem Deus c mentirosa, se o amor sem 
Jesus é coisa efêmera, que engana c, por isso mesmo aborrece? (PARANÁ, 1920, p. 52).

76 Como já observamos inicialmente é preciso perceber que os relatórios originalmente são uma prestação de 
contas ao Governador do Estado. Muitos dos discursos inflamados podem estar imbuídos deste tom de apelo 
emocional em tomo do catolicismo por estarem dirigidos ao governador Caetano Munhoz da Rocha, católico 
fervoroso.
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Os subinspetores também não perderão a oportunidade de demonstrar

alguma posição identificada ao catolicismo, ainda que sutil77. Atribuímos essas

atitudes também a uma demarcação de posição, pois o conflito com o

anticlericalismo ainda perdurava entre a intelectualidade ligada ao Ginásio

Paranaense. Expressão também desse conflito é a identificação por Prieto de um

pequeno livro didático Pontos de Nossa História de “dois professores normalistas,

sectaristas, impenitentes, obcecados pelas idéias anti-clericais que professam

publicamente”. Nessa obra os autores “denegriam a imagem de Anchieta acusando-o

de executor de uma sentença de forca”. Ainda, segundo Prieto, o livrinho foi

reeditado por “uma seita protestante, que custeou as despesa de sua publicação para

ver se ainda podia dissemina-lo com intuito de perverter os espíritos fracos tão

inclinados a acreditarem em tudo que lêem” (PARANÁ, 1923, p.54).

Entretanto, Prieto identificará, em seu tempo um movimento de retomo às

bases religiosas da sociedade.
... Os países que primeiro reformaram os costumes da escola riscando Deus dos livros para 
apagar Deus dos corações infantis instituindo leis para punir com severidade o professor 
que transgredisse as disposições expressas, são agora os pioneiros da nova cruzada. 
(PARANÁ, 1921, p. 65-66).
(...) Paulatinamente o antigo sistema [moral religiosa] foi-se introduzindo em certas 
circunstâncias territoriais. (...) As sociedades que se afastaram de Deus e que, 
conseqüentemente tomaram o livre-arbítrio de condenar a moral, seja ela qual for, 
baquearam ante os abismos que essa indiferença criminosa cravou.
( ...) Diante dos fatos recentes porque passam alguns países da Europa e da América não 
há contestação possível (Idcm, p. 83).

Com uma clara referência às conseqüências da Primeira Guerra Mundial, 

Prieto citará a França, Portugal e a Itália como nações que “estão reencontrando o 

caminho de Cristo”. Assim, ele insinuará ao governador a possibilidade da volta do 

ensino religioso. “Estamos, pois, em uma época inteiramente favorável ao Ensino de

7' Por exemplo: “sua luz [da educação] c como a água lustral do batismo que purificava os primeiros cristãos 
em as remotas eras romanas”. (BUSNARDO, José. PARANÁ, 1923, p. 186).
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Moral Religiosa nas escolas públicas e desse modo facilmente podemos enveredar 

por esse caminho (...)”. (Idem, p. 85)

Desta forma, o simples decreto de liberdade para o ensino religioso também 

não bastaria, pois era “preciso ensinar a moral católica nas escolas, a única que tem 

raiz no povo brasileiro”. “A moral científica não existe. (...). A religião católica é de 

fato a religião do Brasil. Nasce com os primeiros descobridores, arraigou-se através 

de nossa educação social e política” (Idem, ibid).

Mas, o argumento central era que sem o ensino religioso seria impossível 

explicar os problemas do mundo: “como pode a criança compreender a felicidade e 

a desgraça; a riqueza de uns e a miséria de outros, o poderio de certos personagens, e 

a fraqueza de tantos; os sacrifícios dos homens e de certos animais - em suma todo 

esse burburinho que nos é estranho se não lhe ensinaram que tudo isso vem de Deus 

que sabe o que faz, por isso mesmo, tudo dispôs com sabedoria e exatidão?” (Idem,

p. 86)

Lysimaco, muito mais comedido em sua produção escrita, também 

identificará a importância da moral religiosa: “a moral sobre-natural ou cristã é pois 

tão obrigatória como a moral natural. Esta é boa, mas, insuficiente, aquela 

aperfeiçoa nossa natureza e descortina nosso horizonte e nos faz subir para o 

infinito” (COSTA, 1927). Ao contrário do que possa parecer é Lysimaco quem será 

identificado na sociedade paranaense por suas posições católicas. Por estar 

envolvido com o Ginásio Paranaense e com a separação e reforma da Escola Normal 

Lysimaco esteve muito mais exposto ao conflito com os anti-clericais e sua 

proximidade com o governador Caetano Munhoz da Rocha também associava sua 

imagem aos subsídios concedidos para a implantação das dioceses e demais 

aproximações do governo paranaense com a Igreja.

Todavia, a identificação da vinculação dos reformadores com posturas 

favoráveis ao catolicismo não transfigurava todo o seu projeto em um confronto com 

outras propostas da elite intelectual ou administrativa paranaense. O substrato que
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identifica o valor da escolarização como fundamento para a construção da Nação, 

que enfatiza a importância da modernização dos métodos pedagógicos, submetida a 

um projeto maior de intervenção sobre a sociedade com a homogeneização da 

população por um código moral, mais identificava do que opunha a elite paranaense 
desse período.

Marta Carvalho em estudo sobre os intelectuais que formaram a Associação 

Brasileira de Educação (ABE) a partir dos anos 20, também salientará uma região de 

consenso entre as diversas tendências a partir das idéias de unidade nacional e 

organização racional do trabalho. Esta autora tende a ver a ABE como instância de 

produção de uma proposta social que constrói objetivos da intervenção e suas 

técnicas, sobre um objeto: o povo, identificado com a ignorância, o vício e a doença. 

Desta maneira, ela constatará, então, na ação desses intelectuais, idéias que reforçam 

o controle social a partir de três temas: saúde, moral e organização racional do 

trabalho. Na esteira da psicologia social, em voga no período, eles tenderiam a 

propor uma educação como processo de transferência do consciente para o 

inconsciente de valores e atitudes pela formação de hábitos -  processo mais eficaz e 

duradouro porque não passa por nenhum tipo de adesão voluntária (CARVALHO, 
1998).

De certa forma, nossa constatação converge com as observações de Marta
78Carvalho . A intenção de homogeneização da população pela racionalidade dos

78 Talvez caiba pautar aqui alguns comentários sobre este importante trabalho de Marta Carvalho. Além da 
envergadura do trabalho, há uma diferença importante quanto à leitura das intencionalidades ein nossa 
pequena dissertação e na tese, transformada em livro, de Marta Carvalho. Defendida em 1986, a tese 
argumenta que as propostas modernizadoras revelavam-se não como possibilidade de ascensão das classes 
populares, mas como construção da nacionalidade e efetivação de um projeto particular de sociedade. A partir 
daí, Marta salientará a proposta educacional da ABE como desejo de conformação do indivíduo a uma 
sociedade almejada, explicitamente, uma sociedade nova de forma industrial. Desta forma, para a autora, as 
ações pedagógicas propostas visavam responder aos problemas que a presença da fábrica gerava. As 
propostas modernizadoras diferiam das tradicionalistas por incorporar novos métodos, técnicas e modelos 
educacionais tomando a fábrica como paradigma da escola e da sociedade. Marta Carvalho, vê, desta maneira, 
uma complementaridade entre a atuação dos reformadores e dos industriais na década de 20. A “vitória da 
fábrica” requeria o concurso de outros agentes que a elaborassem como fato social incontestável. Assim, a 
ação dos educadores não foi ingenuidade ou boa intenção progressista equivocada, foi antes uma percepção
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costumes, pela civilidade e pelo nacionalismo se constituirá em um amplo projeto 

que desejava reformar os hábitos públicos e privados da população. Intenção essa 

que, como toda intervenção social, sofreu resistências e foi apropriada de maneiras 

diversas pela população, pois como reconhecia Levy Saldanha: “... a nossa tarefa, 

essa de nivelar um povo por um código único -  a Moral - nunca poderá, pela sua 

complexidade, estar perfeitamente realizada” (O ENSINO, 1924, p, 3)

De qualquer forma, a reforma paranaense e seu projeto de modernização e 

construção da Nação estava em curso e daria seus grandes atos de visibilidade com 

dois eventos organizados por Lysimaco Ferreira da Costa: o Primeiro Congresso de 

Ensino Oficial (1926) e a /  Conferência Nacional de Educação (1927).

3.2 Congresso Estadual e Conferência Nacional: coroamento e “dar-se-a-ver” 

das Reformas de Ensino

Os dois últimos anos da gestão de Caetano Munhoz da Rocha à frente do 

governo do estado do Paraná são marcados por dois grandes eventos em tomo da 

Instrução Pública. Organizados por Lysimaco Ferreira da Costa, ambos estruturam- 

se como eventos cívico-patrióticos e são permeados por festas e desfiles cívicos. A 

data escolhida para a abertura dos dois congressos seria o 19 de dezembro, quando 

se comemora a emancipação política do estado do Paraná.

aguda das possibilidades disciplinares dos novos métodos. Ela afirma que os “educadores” teriam clareza de 
que tais métodos tinham sido gerados no seio das usinas.
Embora entre os intelectuais paranaenses haja alguns discursos em tomo da idéia de produtividade seria por 
demais arriscado afirmar a consciência e a transposição dos métodos disciplinadores da fábrica para o 
discurso em tomo da escola. Também c difícil dizer que toda esta inovação pedagógica seja simplesmente 
uma forma intencional de controlar a população e. principalmente, minar todo e qualquer movimento social. 
Se pode-se constatar que a ênfase na aprendizagem sucumbiu ante a um projeto maior de formação moral, 
seria exigir um maquiavelismo, e uma "consciência total” do processo por parte das elites na construção de 
barreiras para que o 'povo’ não melhore sua condição de vida. Trabalhar com esta certeza absoluta dos 
caminhos por parte de uma classe ou de um grupo social, talvez seja tratar de homens muito além da história. 
Esta história das elites, se é que podemos chamar assim, também pode ser uma história de dúvidas, 
hesitações, conflitos ... É com esta hipótese que desenvolvemos nosso trabalho.
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Do Primeiro Congresso de Ensino Oficial (1926) temos poucos registros. As 

atas e o conteúdo das teses defendidas ainda não foram encontrados. Por enquanto 

sabemos que, por iniciativa de Lysimaco, foi realizado de 19 a 22 de dezembro de 

1926 e de sua sessão inaugural participaram o governador e o secretário geral do 

estado, o prefeito de Curitiba, desembargadores, cônsules e o bispo D. João Braga, 

além de todos os diretores dos Grupos Escolares, do Ginásio Paranaense e da Escola 

Normal. Os professores do ensino primário também foram convidados a participar, 

mas infelizmente não há como precisar o grau de adesão ao evento. Lysimaco dava 

grande valor a esses eventos e enviava memorando a todas as escolas incentivando a 

participação e a apresentação de teses por parte dos professores e diretores.

A temática oficial do Congresso, proposta por Lysimaco, era composta por:

1. Qual a marcha mais eficaz para se realizar o ensino da Moral c do Civismo nos
estabelecimentos de ensino primário e secundário do estado?

2. A que normas didáticas deve obedecer o ensino do vernáculo nas escolas freqüentadas por
filhos de colonos estrangeiros?

3. Como podem os professores cooperar econômica e eficazmente na organização dos museus
escolares?

4. Há necessidade de se tomar rigorosamente obrigatório o ensino primário no território
paranaense?

5. A função do professor primário deve ser restringida à simples e rígida execução dos
programas e regulamentos oficiais? Qual deve ser a amplitude da sua ação na educação 
nacional?

6. Convém, ao ensino primário elementar, a uniformização dos livros didáticos em todos os
municípios do estado?

7. Como deve ser exercida a inspeção médico-escolar? Qual a função do professor como
auxiliar do médico?

8. Será o chamado método analítico o melhor para o ensino de leitura nas escolas isoladas do
estado? Se não, qual o método mais conveniente?

9. Qual a marcha do ensino intuitivo nos jardins de infância?
10. Como deve proceder o professor primário para que os pais tomem o maior interesse pela 

vida escolar, em benefício da educação dos seus filhos?
Podem ser apresentadas outras teses. (A REPÚBLICA, 12/11/1926, apud COSTA, 1995)

Direcionando a discussão para esses assuntos, Lysimaco acabava por 
esquadrinhar as ações e intencionalidades da reforma de ensino em curso. Nestas
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orientações vemos: a centralidade do ensino da moral, a preocupação com o ensino 

da língua nacional para os imigrantes, a discussão sobre a obrigatoriedade do ensino, 

a uniformização dos livros didáticos, o envolvimento dos pais, a diferenciação 

metodológica para as escolas isoladas e, principalmente, o acúmulo de 

responsabilidades atribuidas ao professor primário pela ampliação de sua esfera de 

atuação. Diante dessas propostas foram apresentadas vinte e cinco teses, às quais 

procedemos a uma classificação:

Tabela XXI: Primeiro Congresso de Ensino Oficial
Metodologias e pmcessos didáticos

Tese Autor
Qual o processo mais eficaz para o ensino da 
Aritmética no 1° ano do Curso Preliminar

Joaquim Meneleu de Almeida Torres.

Tese sobre a Música Maria Cercal Corrêa
Questões da Metodologia da Aritmética Oswaldo Pilloto
0  Método de Projetos Esther F.F. da Costa (aluna da escola 

Normal secundária)
Os museus escolares: sua aplicação e 
organização

Nicephoro M. de Fallarz

Organização de museus escolares Octacilia A. De Oliveira
0  ensino de desenho nas escolas primárias Frederico Langue de Morretes
0  ensino de aritmética elementar no Brasil 
está mal orientado

Wencesláo Muniz

Da educação Musical nas Escolas Josepha C. de Freitas

Tabela XXII: Primeiro Congresso de Ensino Oficial
Obrigatoriedade áe Ensine e espansã© da escolarização

Tese Autor
Plano para a difusão do Ensino Primário no 
Estado

José Busnardo

Há necessidade de se tornar obrigatório o 
ensino primário e elementar no território 
paranaense?

Maria Luiza Ruth

Há necessidade de se tomar obrigatório o 
ensino primário e elementar no território 
paranaense?

João Rodrigues
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Tabela XXIII: Primeiro Congresso de Ensino Oficial
Fonnaçlô morai* oacioitalismo t  atmtçíto do professor

Tese Autor
Qual a Ciência capaz de modelar os 
caracteres da Nacionalidade?

D. Maria Galvão

Sugestão sobre o Ensino da Moral Marina de Alburquerque Maranhão ( aluna 
da escola Normal)

Qual a marcha mais eficaz para se realizar o j 
ensino da moral e do civismo nos 
estabelecimentos de ensino primário e 
secundário do Estado

Nelson Mendes

Qual a marcha mais eficaz para se realizar o 
ensino da moral e do civismo nos 
estabelecimentos do ensino primário e 
secundário do Estado

Myriam de Souza

A função do Professor Primário deve ser 
restringida à simples execução dos 
programas e regulamentos oficiais? Qual 
deve ser a amplitude de sua ação na 
educação Nacional?

Lucia Déchardt.

0  ensino da Moral Antonio Tupy Pinheiro
Normas de Proceder de um professor de 
escola isolada.

Segismundo Fallarz.

0  Papel do Professor de uma escola isolada Rosa Pereira de Carvalho

Tabela XXIV: Primeiro Congresso de Ensino Oficial
Intervenção sobre o população imigrante

Tese---------- ------- • ----  . .... .... ... . ... 1 Autor
Como ensinar a língua vernácula aos filhos 
de pais estrangeiros nas escolas primárias

Guilherme Butler

Normas Didáticas a que se deve obedecer no 
ensino de Português aos filhos de colonos 
estrangeiros

José de Sá Nunes

Como se deve ensinar o vernáculo aos filhos 
de colonos estrangeiros

Maria Luiza Ruth

Tabela XXV: Primeiro Congresso de Ensino Oficial
Higiene e saüde 1

Tese ] Autor
A Higiene na Escola, sua utilidade e o seu Heitor Borges de Macedo
ensino
Contribuição para a profilaxia do Carlos Mafra Pedroso
impaludismo no meio escolar 1
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Como vemos, os temas das teses apresentadas pouco diferiam das 

prescrições de Lysimaco. Infelizmente, do encaminhamento das teses temos apenas 

que a obrigatoriedade do ensino foi aprovada com maioria absoluta. De qualquer 

forma, o Congresso Estadual pode ter representado a primeira oportunidade, para os 

profissionais ligados à educação paranaense, de debater e ouvir discussões sobre os 

rumos da instrução pública, o que ajudou a consolidar sua identidade profissional e, 

provavelmente, reafirmar sua crença na intervenção educativa por meio da 
escolarização.

A realização do Congresso serviu também de experiência para a organização 

de um evento, este sim, de grande envergadura: a I Conferência Nacional de 

Educação. Partiu do então presidente da Associação Brasileira de Educação, ABE, 

Fernando de Magalhães, a idéia da realização de um evento nacional que 

congraçasse os esforços em prol da educação e da unidade nacional. Logo estaria 

Lysimaco a oferecer o Paraná como palco da 1 Conferência a ser realizada não mais 

em sete de setembro como seria a idéia original, mas em 19 de dezembro79.

Os estudos sobre a Primeira Conferência Nacional de Educação 

(CARVALHO, 1998; SCHMIDT, 1997; COSTA, 1992) têm ressaltado a sua 

organização como obra da Associação Brasileira de Educação. Assim se lhe coloca 

como a primeira de tantas outras, estabelecendo vínculo de continuidade com as 

discussões mais intensas da ABE nos anos 30. O que propomos é acrescentar uma 

outra leitura, que não contradiz as anteriores, mas, guardadas as proporções, talvez, 

as complemente. O que intentamos, então, é perceber a Primeira Conferência 

Nacional de Educação como uma ação também da Reforma de Ensino paranaense. 

A tabela a seguir evidencia um pouco do que queremos mostrar.

79 A troca da data deu-se por questão de prazo.
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Tabela XXVI: participantes da Conferência Nacional de Educação por estado
Estado 'N*de pm iiápm tfes

Paraná 504
Rio de Janeiro 09
São Paulo 02
Amazonas 01
Ceará 01
Distrito Federal 01
Espírito Santo 01
Goiás 01
Maranhão 01
Mato Grosso 01
Pará 01
Pernambuco 01
Piauí 01
Rio Grande do Sul 01
Santa Catarina 01
Total 527

Fonte: SCHIMIDT, 1997.

Como se pode perceber a presença da delegação paranaense, com direito a 

voto, na Conferência é completamente desproporcional à presença dos demais 

estados da federação. Além da obviedade do evento estar ocorrendo neste estado, tal 

fato deu-se, também, pela intensa divulgação feita pela Diretoria Geral da Instrução 

Pública, fazendo do evento o coroamento e o “dar-se a ver” de uma gestão estadual 

que, independente de qualquer avaliação, teve na ação em tomo da instrução pública 
uma de suas vitrines.

A ação paranaense na Primeira Conferência tem sido ressaltada pelos 

pesquisadores a partir apenas de sua ação em bloco em tomo das teses do ensino 

religioso. Assim é que Marta Carvalho (e na sua esteira Suzana Ferreira da Costa) 

citará em sua análise somente as observações da oposição anti-clerical sobre a 

atuação dos representantes do Paraná. A partir daí ela, então, poderá afirmar que as 

delegações estaduais contando com único voto, eram “esmagadas pela chusma de 

votos do professorado, aderentes e penetras, improvisados congressistas”
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(GAZETA DO POVO, apud CARVALHO). O Paraná nunca teria tido tanta 

maioria: “a proporção de 10/1, bastante para as ruidosas vitórias de quanta tese 

carola se apresente ao plenário” (Id. Ibid.). “A maioria do Paraná é capaz de aprovar 

todas as teses religiosas que já se apresentaram”. (GAZETA DO POVO, apud 

CARVALHO, p. 407). Segundo Marta Carvalho teria havido uma rejeição da 

assembléia à tese do ensino religioso, rejeição esta revertida pela interferência de 

Lysímaco Ferreira da Costa, diretor geral da Instrução Pública no Paraná:

Uma voz levantou-se com entusiasmo para advogar a religiosidade na instrução. 
Argumentando com documentação inconsistente, com recursos de lógica fragílimos, com 
os circunlóquios que são a tábua salvadora dos errôneos, essa voz fez-se no recinto a 
propugnadora mais ardente do conúbio político-religioso. Essa voz? O senhor Lysimaco 
Ferreira da Costa. (GAZETA DO POVO, 1927, apud CARVALHO, 1998).

A tese foi aprovada por 117 votos contra 86. Mas, independentemente da 

vinculação, o fato é que a participação paranaense incentivada por Lysimaco foi 

fundamental no desenvolver da conferência e não pode ser remetida apenas às 

posições em tomo do ensino religioso. Das oitenta teses defendidas na conferência 

trinta e três foram apresentadas por autores paranaenses. As tabelas a seguir 

representam as teses defendidas por autores paranaenses na 1 Conferência Nacional 

de Educação.

Tabela XXVII: Primeiro Conferência Nacional de Educação

Tese
if t

Instituição
Ensino da Leitura inicial 
pelo método de palavras 
geradoras

Antônio Tupy Pinheiro Escola Normal de Paranaguá

Organização dos museus 
escolares: sua importância

Nicephoro Modesto Falarz Escola Normal Secundária 
Curitiba -  PR

Qual o processo mais eficaz 
para o ensino da aritmética 
no primeiro ano do curso 
preliminar?

Joaquim Meneleu de 
Almeida Torres

Escola Normal Primária 
Ponta Grossa -  Paraná

0  método de projetos Esther Franco Ferreira da Escola de Aplicação Anexa a
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Costa I Escola Normal Secundária 
i do Paraná

Missões escolares i Raul Gomes i Curitiba -  PR
Considerações sobre o I Sara Machado Pussi | Grupo Escolar Xavier da
ensino j Silva - Curitiba -  PR
A literatura e a escola i Delia Rogai ] Escola Complementar -
primária I Curitiba -  Paraná
0  conceito do número i Algacyr Munhos Máder j Ginásio Paranaense
Ensino Agrícola na Escolas 
Primarias Rurais

] João Cândido Ferreira Filho | Escola Agronômica do 
i Paraná

Tabela XXVIII: Primeiro Conferência Nacional de Educação
Intervenção sobre a população cabocla e imigrante

Tese Autor j Instituição
Normas didáticas a que se j Nicolau Meira de Angelis í Escola Normal Primária de
deve obedecer no ensino do 1 Ponta Grossa - PR
Português aos filhos de
colonos estrangeiros
0  ensino nas escolas j Maria Luiza Burtz I Inspetora Escolar em
freqüentadas por filhos de j I Morretes -  Paraná
colonos estrangeiros
0  ensino obrigatório e o j Maria dos Anjos Bittencourt j Grupo Escolar Telêmaco
civismo nas escolas. I j Borba -  Tibagi -  PR
Como ensinar a língua i Guilherme Butler ! Ginásio Paranaense -
vernácula aos filhos de pais j j Curitiba -PR
estrangeiros nas escolas)
primarias
Instrução Primária e j Sebastião Paraná i Ginásio Paranaense
Profissional
Pela perfeição da raça ! Nicolau Meira de Angelis i Escola Normal Primária -
brasileira | Ponta Grossa Paraná
Contribuição para profilaxia i Carlos Massa Pedroso ] Inspeção Médica Escolar -
do impaludismo no meio i Curitiba Paraná
escolar
A difusão do ensino primário j Alfredo Parodi | Colégio Iguaçu - Curitiba
no Brasil j Paraná
Como combater o j W. Muniz | Instituto Rio Negrense - Rio
analfabetismo no Brasil i Negro Paraná

Tabela XXIX: Primeiro Conferência Nacional de Educação
Expansão de ensino publics e obrigatoriedade

Tese Autor Instituição
Há necessidade de se tornar j Segismundo Antunes Netto | Paranaguá -  Paraná 
obrigatório o ensino i______________________ j_______________
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primário elementar no j
território paranaense? i i
A uniformização dos j Myriam de Souza i Escola Normal Primária de
programas em seus pontos | Ponta Grossa
gerais, contribuindo para
unificação nacional e
alfabetização do país.
0  problema do ensino pelo i José Pereira de Macedo j Faculdade de Medicina do
estimulo do título eleitoral ) Paraná
dignificado j i
A Conscrição Escolar j Raul Gomes

Tabela XXX: Primeiro Conferência Nacional de Educação
Moral e Nação

Tese Autor Instituição
Disciplina Escolar j Roberto Emílio Mongroel 1 Escola normal Primária de 

i Ponta Grossa - Paraná
"0 escoterismo na | Amarilio R. Oliveira i Casa Escola Centenário PR
educação ” j
0  que se poderá esperar da j Altamirano Nunes Pereira | Delegacia da UEB - Paraná
educação escoteira para o j 
progresso do Brasil
A Unidade Nacional: Pela i Manoel Pedro de Macedo | Ponta Grossa
Cultura Literária; Pela
Cultura Cívica; Pela
Cultura Moral
Formação do caráter do j Lucia V. Dechantt | Escola Normal Primária -
povo brasileiro j i Ponta Grossa Paraná
0  ensino da moral e do j Nelson Mendes i Pathemon Paranaense -
civismo j i Curitiba Paraná
A educação moral na escola i Palmyra B. de Mello i Grupo Escolar Dr. Xavier da
primária | Silva
A moral na escola primária i Annette C. P. Macedo 1 Escola Complementar -  

1 Curitiba Paraná

Tabela XXXI : Primeiro Conferência Nacional de Educação
Eftgeoharia Civil

Tese Autor Instituição
Do desdobramento do curso j i Indicação do curso de
de Engenharia Civil í Engenharia do Paraná
A necessidade de tornar j 
mais prático o ensino de j

| Indicação da Congregação 
í da Faculdade de Engenharia
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Engenharia no Brasil do Paraná
Regulamentação da 
Profissão de Engenheiro no 
Brasil

Congregação da Faculdade 
de Engenharia do Paraná

O conjunto dos autores de teses que participa da conferência é heterogêneo e 

nem todos são aliados dos reformadores católicos paranaenses. No entanto, a grande 

maioria desses autores ocupava ou ocuparia posição-chave na instrução pública 

paranaense. Não sendo nossa proposta esgotar uma análise da I Conferência 

Nacional o que nos compete é apontar algumas posições apresentadas pelos 

congressistas paranaenses que convergem e outras que destoam das ações da 

Reforma de Ensino realizada no Paraná.

Da leitura das teses o que primeiro ressalta é que as posições em tomo da 

obrigatoriedade de ensino ganharam corpo, na medida em que se delineava a 

expectativa por um Estado redentor dos problemas sociais. As teses de Antonio 

Tupy Pinheiro, Segismundo Antunes Neto e Maria dos Anjos Bittencourt 

convergem para apontar a ignorância dos pais como principal justificativa para o 

emergencial decreto da obrigatoriedade do ensino, sugerindo, inclusive, propostas de 

punições severas a quem não o cumprisse.

O anii-bacharelismo (Antunes Netto, Tupy Pinheiro, Modesto Falarz; 

Sebastião Paraná) também se faz presente na rejeição aos teóricos e na proposta de 

um ensino menos livresco. Neste sentido também se constrói o debate metodológico 

em tomo do método intuitivo e da alfabetização (Tupy Pinheiro; Ferreira Filho; 

Nelson Mendes). Do mesmo modo é salientada a importância dos contos infantis, 

que mobilizem o coração das crianças, como chave para a formação moral (Palmira 

de Mello; Delia Rogai), assim como é em tomo de uma formação moral que 

aparecem de maneira mais clara as propostas em tomo do escotismo.

Em comum entre os autores paranaenses temos a expectativa unânime sobre a 

atividade do professor como redentora dos problemas nacionais e a representação da
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atividade docente como missão, com a definição do maior atributo para o bom 

desempenho da profissão docente: a posse de uma moral ilibada. Além disto, é 

evidente que, independentemente de qualquer posição adotada, são abundantes as 

manifestações de um nacionalismo extremado, tomando a Nação como objeto 
sagrado.

O problema da nacionalização do Imigrante também se anuncia nas propostas 

paranaenses. Entretanto, se há algo que perpassa a grande maioria das teses é a 

constatação da triste situação do caboclo/sertanejo (Maria Luiza Burtz; Maria dos 

Anjos Bittencourt; Myriam de Souza; Manoel Pedro de Macedo; Sebastião Paraná; 

Pereira de Macedo; Meira de Angelis; Alfredo Parodi) como ponto de partida para 

as propostas de escolarização. A abordagem do tema vai do resgate do papel do 

sertanejo como guardião dos valores nacionais, até à impossibilidade, por sua 

condição racial, de o caboclo receber alguma cultura erudita, sendo por isso 

delineada a proposta de uma escola dual, visando a formação de mão-de-obra com 

uma instrução técnica para o caboclo e um ensino intelectual para uma elite.

Há também um grande uso, nos discursos dos paranaenses, que se faz da 

representação, já utilizada por Prieto e Lysimaco, das ações propostas em tomo da 

escolarização como cruzada. Remetendo a uma concepção sacralizada da ação 

educativa, a idéia de cmzada foi utilizada principalmente com o sentido de uma 

grande concentração de esforços, da necessidade de uma intervenção rápida coletiva 

e intensa.

De destoante nas teses paranaenses, vemos muitas referências a um 

evolucionismo social e mesmo ao darwinismo, assim como concepções organicistas 

e variantes de determinismo racial (Meira de Angelis). Entretanto na maioria das 

teses as determinações pela hereditariedade são minimizadas pela possibilidade de 

superação pela formação de hábitos, entendidos já como uma segunda natureza 

(Lucia Dechantt).
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Enfim, as teses defendidas pelos paranaenses na I  Conferência Nacional de 

Educação refletem também um ampliar de temas discutidos e provocados pela ação 

da Reforma de Ensino no Paraná na década de 1920. Mesmo se essas propostas 

convergem com discussões feitas em âmbito nacional, o papel da Reforma de 

Ensino paranaense no incentivar, ampliar e abrir campos de atuação não pode ser 

minimizado. A partir daí podemos afirmar que se há um campo em que a ação da 

Reforma de Ensino obteve sucesso foi o de impulsionar e manter uma elite 

intelectual mais afeita aos problemas do ensino.

Se a participação paranaense, a partir da Reforma de Ensino foi importante 

para a pauta da Primeira Conferência Nacional, da mesma forma a vinda dos 

representantes dos estados e da elite da ABE do Rio de Janeiro também teve suas 

repercussões no Paraná. Para os paranaenses, o impacto da I Conferencia há de ter 

sido relevante. Para muitos dos congressistas a / Conferência Nacional terá sido o 

mais importante, senão o único, evento de grande porte de que participaram. O 

cerimonial, as autoridades, a gravidade no trato dos problemas educacionais como 

plataforma da organização nacional terá marcado indelevelmente os profissionais da 

educação, bem como a sociedade paranaense como um todo, ajudando a sedimentar 

a expectativa da çentralidade da escolarização como redentora da Pátria.

Construindo sua ação como um amplo projeto de modernização que se 

transformava na intenção de intervenção sobre a sociedade, partindo de 

representações do povo, especialmente da população do interior, que o associavam á 

doença e à indolência, os agentes da Reforma de Ensino acentuaram uma proposta 

de formação moral que, convergindo com outras leituras do período, impregnou os 

discursos em tomo da escolarização a partir dos anos 20. Ainda que outros fatores 

sociais e políticos talvez tenham sido mais decisivos para a definição dos rumos da 

instrução pública do Estado - dentre eles, dois anos após a saída de Lysimaco da 

direção da Instrução Pública, estaria o estabelecimento da lnterventoria no estado
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com a chamada Revolução de 30 - um modelo de escolarização, mesmo com 

resistências e apropriações, foi semeado no estado do Paraná.

Ainda no final de 1927 Lysimaco expedia ofício aos professores com as 

seguintes recomendações: assiduidade às aulas, amor e dedicação à causa do ensino,

supressão de qualquer castigo corporal ou deprimente para as crianças e
/•

comemoração das festas nacionais sem aviso da inspetoria (PARANA, 1927, p. 

328). Coincidentemente (ou não?) as mesmas orientações que Prieto dera ao assumir 

o cargo em 1920. O projeto ainda estava em andamento.

No jornal “O Dia”, de 31 de janeiro de 1932, Lysimaco -  então exilado da 

ação governamental - opõe-se à nova reforma da Escola Normal que então se 

instaurava, alegando em primeiro lugar, a questão da pressa, a falta de clareza e 

principalmente a questão dos custos, com a elevação do período do Curso Normal de 

três para quatro anos, isto porque o Estado ainda não conseguiu atender nem 

30% da população infantil em idade escolar (COSTA, 1995, p. 183) [sem grifo 

no original]. Os discursos proferidos também dependem da posição de quem os 

utiliza (CHARTIER, 1995).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O pequeno percurso que fizemos na história da educação do Paraná procurou 

iluminar o intento de ampliação e transformação da realidade escolar, na década de 

1920, a partir dos discursos, das intencionalidades, dos seus condutores.

A Reforma de Ensino empenhada pelos diretores da Instrução Pública e seus 

sub-inspetores ampliou significativamente a estrutura do ensino público do Paraná, 

ainda que não tenha chegado a atingir a meta de atender 50% da população em idade 

escolar. O projeto de ampliar a rede de escolas continha em si a idéia de modernizar 

a escola e, a partir dela, toda a sociedade. As apropriações que se faziam da 

modernidade para o projeto de escolarização traziam consigo ideais em tomo da 

racionalização e da produtividade na própria organização da escola e, 

principalmente, na formatação da profissão docente. Mas, essa mesma modernidade 

que toma forma na construção de um ideal de Nação não visava, por certo, interferir 

somente no aspecto intemo da organização e dos métodos escolares, representava, 

antes, o desejo de uma grande intervenção nos hábitos da população em direção da 

laboriosidade, dá civilidade e do engajamento, pelo sentimento, neste projeto 

coletivo chamado Nação.

E claro que este projeto, inspirado no modelo paulista, trazia pontos em 

comum com outras reformas da Instrução Pública empenhadas em demais unidades 

da federação. Clarice Nunes, também constatou, para o caso do Rio de Janeiro, que a 

reforma “visava modificar profundamente o habiius pedagógico combinando, ao 

mesmo tempo, todo um processo de renovação escolar via renovação da formação 

docente e uma séria tentativa de reformar os costumes das famílias que enviavam 

seus filhos às escolas.” (NUNES, 2000, p. 374). O caminho trilhado pela Reforma 

de Ensino em Minas Gerais, estudado por Faria Filho também foi semelhante:
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“...o que estamos vendo neste período é o progressivo abandono de uma escola muito 
próxima à cultura, onde o conhecimento escolarizado é aquele do mestre -  que, na maioria 
das vezes, participa e é parte do grupo social dos alunos. Esta escola, imersa nas práticas e 
representações culturais das populações atendidas, não tinha como tarefa fundamental a de 
modificar os hábitos, costumes, sensibilidades, práticas, enfim, a cultura da população.” 
(FARIA FILHO, 2000, p. 177)

Mas se há contemporaneidade e, por isso, simetrias, o Paraná guardou certas 

especificidades em seu contexto. Ao contrário do que se constata para Minas Gerais 

(FARIA FILHO, 2000) e São Paulo (SOUZA, 1998), no Paraná os discursos em 

tomo da instrução pública não convergem para os Gmpos Escolares na década de 

1920. E evidente que essa forma de organização escolar era apreciada e 

recomendada pelos reformadores, entretanto, talvez por limitações de investimento 

financeiro, características de povoamento e urbanização ainda incipiente, os 

- discursos em tomo da escolarização incidirão muito mais sobre a população mral e a 

Escola Isolada, do interior ou da capital, toma-se maior foco dos discursos e 

prescrições.

Se, de certo modo e guardadas devidas proporções, pode-se observar uma 

certa retórica arquitetônica semelhante aos demais estados, com os palácios da 

insimção e a monumentalidade de alguns gmpos escolares da capital como 

demonstrou BENCOSTTA (2001), os discursos e ações dos inspetores - com 

representações que indicam uma apreciação negativa de parte da população e 

justificam a intervenção - são justamente dirigidos à população do interior 

representada como sertaneja.

Ainda no caminho desta comparação, se Rosa Fátima de Souza pôde 

constatar que, para o caso de São Paulo, a Reforma de Ensino empreendida no 

período republicano significou a passagem “...da existência de um conjunto de 

escolas sem uniformidade para um sistema mais ordenado, estandardizado e de 

caráter estatal; de uma escola de ler-escrever-contar para uma escola de educação 

integral com um programa enriquecido e enciclopédico; de uma escola de acesso
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restrito para uma de acesso, generalizado e universalizado” (SOUZA, 1998b, p. 31), 

no caso do Paraná, embora a intenção fosse simétrica, os resultados não foram tão 

concretos. A ordenação e a estandardização nunca deixaram de ser almejadas, mas a 

dicotomia ‘rural-urbano’ e ‘Grupo Escolar-escola isolada’ não foi superada no 

período. O programa, no Paraná, foi realmente enriquecido e acrescentado da 

centralidade da formação moral e da “sensibilização pelo coração”, mas, o acesso a 

todos foi apenas discursado e nem sequer foi pretendido pelos agentes da Reforma, 

haja vista a meta de atender 50% da população. Assim como não se pode oferecer 

escola para todos também não há possibilidade de renovação pedagógica para todos 

e daí se enfatiza a vocação, mais do que a formação intelectual para os professores.

No caminho, temos consciência, acabamos por ressaltar muito mais as 

convergências de ação do que as diferenças dessa elite intelectual envolvida com a 

reforma de ensino. De qualquer forma foi esta elite intelectual que elegeu a 

centralidade das questões educativas como solução para os problemas nacionais e, 

como bem mostrou Clarice Nunes, seu intento era muito mais amplo do que 

reformar apenas a escola: “por baixo e por dentro das modificações produzidas na 

organização escolar, o que estava em seu jogo era uma reforma do espírito público” 

(NUNES, Idem),

A modernidade pretendida por esses homens partia do princípio da existência 

de um povo extremamente moldável aos seus desejos. Mais que isso: imagina-se, 

aspira-se a alunos e a professores não resistentes a essa modelagem. O complemento 

a esta pesquisa seria, então, a difícil tarefa de perceber como professores e alunos 

apropriaram-se de todas essas prescrições e intervenções. Para isto seria necessário 

um olhar intra-escola, a partir de arquivos propriamente escolares. Mas, este já é um 

outro projeto.
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ANEXO
(Mapa do povoamento do Paraná 1901-1940)
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